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 :الممخص
االستماع في أثر إستراتيجية مثمث ) عمى تعّرفالىدف البحث إلى 

تكونت  تحصيل طالبات الصؼ الخامس العممي في األدب والنصوص(؛
ة من طالبات الصف الخامس العممي األحيائي ( طالبٕٙعينة البحث من )

في مدرسة ثانوية الرجاء لمبنات في مدينة الرمادي/ مركز محافظة األنبار 
 ريبيةتج :إلى مجموعتينبالتساوي  ن، وزعمٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمعام الدراسي 

بين كافأت الباحثة  ( طالبة في كل مجموعة، ثمٖٔوضابطة بواقع )
، واختبار تغيرات )الُعمر الزمني، واختبار الذكاءالمجموعتين إحصائيًا في مُ 

اختبارًا لمتحصيل تألف  تأعدّ وقد (، القدرة المغوية، واختبار معمومات سابقة
األربعة بدائل، وقد ( فقرة موضوعية من نوع اختيار من متعدد ذي ٓٗمن )

تحققت من صدقو وثباتو، وبعد تطبيق االختبار عمى طالبات مجموعتي 
البحث أظيرت النتائج: يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية المواتي تم تدريسين بإستراتيجية مثمث 

تم تدريسين تي االستماع ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الموا
بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل لصالح طالبات المجموعة 
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Abstract: 

The aim of the research was to identify (the effect of the 

triangle strategy in listening to the achievement of the 

fifth grade students in literature and texts),The study 

sample consisted of (62) female students of the fifth 

grade of biological sciences in the secondary school of 

Raja for girls in Ramadi / Anbar province for the 

academic year 2018-2019, and was equally divided into 

two groups: experimental and female (31) students in 

each group. The researcher studied the two groups in 

statistical variables (age, intelligence test, language 

ability test, and previous information test). A collection 

test consisted of (40) objective subjects of a multiple 

choice type with four alternatives. The test on the 

students of the two research groups showed the results: 

There is a statistically significant difference between the 

average scores of the experimental group students who 

studied the listening triangle strategy and the average 

scores of the students of the control group who studied 

the usual method in the achievement test for the benefit 

of the students of the experimental group. 
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 :The Problem of the Research مشكمة البحث
إن واقع تدريس األدب والنصوص ال يؤىل الطمبة عمميًا وأدبيًا إعدادًا صحيحًا ألنو 
يحصرىم في فضاء تجريدي داخل المدرسة ويبعدىم عن مجاالت المعرفة والخبرة، ويكتفي 

يطغى عمييا الطابع التقميدي باالعتماد عمى التمقين من المدرس باتباع طرائق تدريس 
واالسترجاع والحفظ من الطمبة، ويكاد دور المدرس يقتصر عمى نقل المعمومات وتيسيرىا 

 (.ٙٙ٘،صٕٛٔٓلمطمبة.)جناني،
إن ضعف طمبة المرحمة الثانوية في المغة العربية عامة واألدب والنصوص خاصة 

ئيسة التي تؤثر سمبًا عمييم وتسبب ليم اإلحباط وُتضِعُف من من مشكالت التعميم الر 
دافعيتيم، وتكّون لدييم اتجاىات سمبية نحو المادة، ومن ثم انخفاض مستوى تحصيميم 
الدراسي العام فييا وانصرافيم عن دراستيا، إذ تخرج الكثير منيم وىم غير مؤىمين لمكتابة 

وقد يعود ىذا الضعف إلى صعوبة المادة أو طرائق واإللقاء بمغة عربية خالية من األخطاء؛ 
 (.ٕٙ، صٕٗٔٓالتدريس التي يتبعيا المدرس في تدريسيا.)زاير وعايز، 

وقد جرت العادة بين مدرسي المغة العربية عند تدريس النصوص األدبية لمصف 
ى الخامس العممي أن يقرأ المدرس النص عمى طالبو ثم يأخذ في شرح كمماتو التي تحتاج إل

شرح، ثم يشرح النص بعد ذلك بيتًا بيتًا إن كان شعرًا، وفقرة فقرة إن كان نثرًا، والطالب 
حينذاك ينصتون محاولين أن يفيموا مما يمقيو عمييم من أفكار، وقد يدفع التفوق أو غيره 
بعضيم إلى المناقشة ،وقد تكون مناقشة قصيرة ليس فييا شيء من إظيار ذاتية الطالب، بل 

فييا ىو محاولة الفيم ليذا الذي يمقيو المدرس؛ وىذا راجع إلى استعمال طرائق تدريس كل ما 
ال تتناسب مع خصوصية المادة، أو استعمال أسموب في التدريس ال يؤلف بين النص وقموب 
الطالب وال يكشف عما يفيض بو النص من ألوان الجمال الفني الذي يستيوييم ويدفعيم إلى 

 (.ٕٙٔ،صٕ٘ٔٓجبوري والمرزوك،اإلقبال عميو. )ال
وجود  في المدارس الثانوية الحظتالمغة العربية  ومن خالل خبرة الباحثة في تدريس

بدور مباشر في التقميل من فاعمية التدريس، فالطالب في  يممشكالت تدريسية متعددة، تس
ات المراحل التعميمية يشكو من دراسة النصوص األدبية التي ازدحمْت بمعاني المفرد

والجماليات، وتحميالت النص التي تقوم عمى ساق الحفظ غالًبا، فضاًل عن الفقر البالغ لدى 
ىم األسباب التي ُذكرت في مجال ضعف تحقق أطالبنا في استخراج جماليات النص، ومن 
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ىداف المرجوة من تدريس األدب، تقميدية طرائق التدريس المستعممة وافتقارىا إلى مقومات األ
فطرائق التدريس المتبعة في تدريس مادة األدب والنصوص ال ؛ طمبة عمى التفكيرتحفيز ال

تتعدى طريقة المحاضرة أو المناقشة، والمدرس يتحمل العبء األكبر في عمميتي التدريس 
والشرح؛ فيو يمقي الموضوع المقرر طوال الحصة مع بعض المالحظات الخاصة بالدرس إلى 

التطبيق في نيايتو، حتى أصبحت تمك الطرائق مدعاة لمممل من جانب أسئمة معينة لممراجعة و 
غمب أالطالب ألنيا خالية من أية إثارة لتفكيرىم، ويظير ذلك بوضوح في ضعف قدرة  لدن

المدرسين عمى تحريك الدافعية عند الطالب بشكل حقيقي ومستمر، وتركيز جيودىم عمى 
وأكد كثيٌر من ، ائق وأساليب أخرى فاعمةما يستعممون طر  أسموب واحد في التدريس، ونادراً 
ن أغمب الطرائق المتبعة حاليا تعيق نمو اإلبداع وتشجع أالمتخصصين في التربية والتعميم 

؛ وقد زارت الباحثة ميدانيًا عددًا من المدارس الثانوية واإلعدادية في مدينة الحفظ والتقميد
مس العممي، وقد أكدن عمى انخفاض الرمادي، والتقت بمدرسات المغة العربية لمصف الخا

مستوى تحصيل طالباتيّن في األدب والنصوص، وقد عزت البعض منين ىذا االنخفاض إلى 
النصوص المختارة في كتاب األدب والنصوص وما تتصف بو من صعوبة في المفظ، 
وغموض في المعاني، وغياب جمال فكرة والعاطفة والخيال واألسموب الموسيقي؛ مما يؤدي 

لى انصرافين عن حفظ تمك النصوص وفيميا وتذوقيا، إذ يعّدونيا من الواجبات الثقيمة، وال إ
يولونيا إال اىتمامًا قمياًل، والسبب قد يرجع إلى أن أغمبين يعُدْدَن الحفظ من أصعب العمميات 
الذىنية، أو أن النص األدبي المطموب حفظو منين جافٌّ صعبٌّ وذلك يؤدي إلى غياب 

م من العناصر التي ُتعينين عمى الفيم والتذوق وىو عنصر التشويق؛ كما عزت عنصر مي
المتبعة في التدريس التي ال  ةبعض المدرسات ىذا االنخفاض الى طرائق التدريس االعتيادي

تجدي نفعًا، فتحولت طرائقين إلى عادات رتيبة ما إن تركنيا استوحشن ليا، وأكدن أن 
الطرائق واإلستراتيجيات الحديثة في التدريس تحتاج إلى تدريب  التقصير ال يتحممنو لوحدىن؛

وممارسة ضمن برامج أو ندوات ومحاضرات تطويرية معّدة من لدن المديريات العامة لتربية 
 أو الوزارة، وىذا ما يفقده قسم اإلعداد والتدريب في مديرية تربية األنبار.
الطالبات في األدب يتضح لمباحثة مما تقدم أن ىناك مشكمة وىي ضعف 

والنصوص، وأن أغمب طرائق التدريس تتسم بالطابع االعتيادي من حيث إلقاء الدروس عمى 
الطالبات مما تجعمين مستمعات "متمقيات" لممعمومات ومن ثم اعتمادىن عمى غيرىن 
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ة وتضعف فيين روح اإلبداع وعممية التفكير، لذلك كان لزامًا عمى من َييمُو شأن المغة العربي
وطرائق تدريسيا أن يبحث عن االتجاىات الحديثة في تدريسيا عامة واألدب والنصوص 
خاصة، وعميو اختارت الباحثة إستراتيجية مثمث االستماع لتدريس األدب والنصوص لطالبات 

ترى ضرورة الخامس العممي لمعرفة أثرىا في تحصميين وتمثيمين المعرفي لممعمومات؛ و 
ا الجيود العممية الرامية إلى حل مشكمة تدريس األدب والنصوص في توظيف دراستيا وتوجييي

المتعممة بجوانبيا عامة وجعميا قادرة عمى التعامل  الطالبة إطار التربية الحديثة وبناء شخصية
في مختمف المواقف والمعارف واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العديد من المشكالت التي 

نصوص في الصف، ومن ىنا تظير الحاجة إلى تطوير عممية في دراسة األدب وال ياتواجي
تدريس األدب والنصوص وتحسينيا لمسير في تعميميا عمى وفق أفضل األساليب التي تيسرىا 

 رىوتساعد عمى النجاح في تدريسيا، ومنيا اعتماد استراتيجيات حديثة في تدريسيا، وت
ستتيح إستراتيجية مثمث االستماع( وىي )ط حدى استراتيجيات التعمم النشإالباحثة أن اختيارىا 

إنشاء أو  نوبإمكاني األدب والنصوصالفرصة الجيدة لممشاركة والتفاعل في دروس  طالباتلم
 . فيو نتعديل معرفتي

 ومن ىنا تتحدد مشكمة البحث من اإلجابة عن السؤال اآلتي:
 

في  لعمميالصؼ الخامس ا الباتفي تحصيل ط أثر إستراتيجية مثمث االستماعما 
 األدب والنصوص ؟

 

 : The significance of the researchأىمية البحث
يشيد العالم اليوم تطورات عممية وتكنولوجية فائقة تقتضي في النظم التربوية أن تكون 
ثبات وجودىا ودورىا كأحسن نتاج فكري  ضرورة حياتية وقاعدة أساسية لتطوير المجتمع وا 

إلنسان، إذ تبني الدول المتقدمة والنامية آمااًل كبيرة عمى النظم التربوية إيمانًا توصل إليو ا
منيا بأنيا العنصر الحاسم إلحداث التنمية بجميع أبعادىا وزيادة قدرة الفرد عمى التأقمم مع كل 

 (.٘ٔ،صٕٛٔٓما ُيستجد من ُمتغيرات عممية وتكنولوجية.)التميمي،
أىم عوامل تقّدم المجتمعات  التطورات بوصفيا والتربية ىي المسؤولة عن ىذه

اإلنسانية وتطّورىا إذا وّجيتيا فمسفة تربوية حصيفة تممك النظرة اإلستراتيجية الواضحة 
والتكتيك المرن القادر عمى تطويع نفسو وفقًا لمتطّورات المفاجئة وغير المتوقعة سواء حدثت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)٘ٔٓ ) 
 

ويتم ذلك من خالل مناىجيا ، بفعل اإلنسان أم بفعل عوامل خارجة عن سيطرتو
 (.ٕٔ،صٕٛٔٓ،الزىيري.)الزىيري و الدراسية

ذا ما تذكرنا أن ميمة التربية إعداد الفرد لمحياة يكون لزامًا عمينا أن نعي متطمبات  وا 
الحياة في القرن الحالي ونعمل بكل ما أوتينا من بأس ومعرفة من أجل إعداد أبنائنا لمواجية 

عمى مستوى التكنولوجيا وعالقتيا بأنماط  مظاىريحمل من تعقيد و تحديات القرن الجديد وما 
ولما كان السبيل الوحيد لمواجية تحديات العصر ىو التربية والتعميم وما  .الحياة المختمفة

يتصل بيما من مناىج واستراتيجيات تدريس يكون من الواجب تطوير المناىج واألنشطة 
يضمن ألبنائنا التسمح بما يمزم من المعارف والميارات التعميمية واستراتيجيات التدريس بشكل 

لكي يكونوا أكثر قدرة عمى التفاعل بإيجابية مع المجتمع، وىذا يعني أنو لم يعد ترك 
استراتيجيات التدريس لالرتجال واستخدام الطرائق االعتيادية التي لم تعد فّعالة في مواجية 

 .(ٖٔ،صٕٙٔٓ)عطية، .رات لمواجيتيامستحدثات الحياة وما تستمزم من معارف وميا
ال  والمغة ىي أداة التعميم والتعمم ولوالىا لما أمكن لمعممية التعميمية التعّممية أن تتم وا 
انقطعت الصمة بين المعمم والمتعمم، إذن البد أن تكون ىذه الوسيمة ميسرة متينة ترتبط بواقع 

ية، فنحتاج إلى المغة السميمة القادرة عمى ربط الحياة، ألننا نواجو تطورًا كبيرًا في حياتنا الفكر 
 .(ٕٛٙص ،ٕٙٔٓ )الرفيعي، .األفكار بعضيا ببعض ونقل المعرفة عمى وجو الدقة واإلتقان

وتعد المغة العربية واحدة من أعرق لغات العالم تاريخًا وحضارة وُبنية، فقد حممت راية 
لقرآن الكريم، ثم لغة العمم والمعرفة قرونًا ( فكانت لغة ااإلسالم إلى العالم حين شّرفيا اهلل )

من عموم الدين المختمفة، وانتياًء  امتطاولًة ال يكاد ُيطمب العمم وال تنتقل المعرفة إال بيا بدءً 
بعموم الكون المتنوعة، فيي لغة الحضارة العربية بكل ما قدمتو البشرية من عموم وفنون 

 .(ٖ٘ٔ،صٕٗٔٓ)الجعافرة،  وثقافة.
جميعًا عمى تحقيق غرض المغة العربية  تتعاونلعربية فروع بينيا صمة جوىرية ولمغة ا

 .(ٖ٘،صٕٚٓٓ)إبراىيم،. األساس وىو استخدام المتعمم المغة استخدامًا صحيحًا لمفيم
تقان معانييا وسريان استعماليا بين أىميا يتأّتى من  فالتعّرف عمى المغة العربية وا 

رىاف مدى اطالعيم ومعرفتيم عمى األد ب وتحميمو واستنطاقو ألن فيو تيذيب النفوس، وا 
ثراء المغة وتوجيو السموك، وتنمية القيم الفاضمة، فيو مادة تعميمية الحس   نماء الذوق، وا  ، وا 

 .(ٔٚ٘، صٕٙٔٓ ،عودة)فرمان و  ولغوية وثقافة إنسانية.
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وا األدب واألدب رأس الفنون ويحتوي عمى ألوان من صنع الخيال وعميو قالوا " اطمب 
فإنو مادة لمعقل، ودليل عمى المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وحمية في 

 .(ٕٛٗ،صٖٕٔٓ ،السمطاني)الجبوري و  ". المجمس، ويجمع لكم القموب المختمفة
 

ىو الفرصة المحببة لممتعمم في المراحل الدراسية المختمفة، ففيو  وفاألدب ونصوص
تسرح عقول الطمبة، وتنطمق في التفكير، وتتحر من وقع التعريفات العممية الصارمة التي 
تستبد بالذىن وتثقل الفكر، وُيقال إن عقولنا تحتاج إلى الخيال لسد ثغرات الواقع في الحياة، 

سة إلى التخيل والتأمل، ويجد ذلك في األدب عامة والشعر ن اإلنسان بحاجة ماأبمعنى 
 (.ٗٚ-ٖٚص ،ٜٕٓٓ الوجداني خاصة. )الدليمي،

وُيعّد التدريس نشاطًا متواصاًل ييدف إلى إثارة التعميم وتسييل ميمة تحقيقو، ويتضمن 
فية سموك التدريس مجموعة من األفعال التواصمية والقرارات التي يتم استغالليا وتوظيفيا بكي

مقصودة من المدرس الذي يعمل وسيطًا في إطار موقف تربوي تعميمي، ويفترض التربويون 
أن التدريس عمم لو طرائقو وتقنياتو، وأشكال تنظيم مواقفو التي يتفاعل معيا الطالب بغية 
تحقيق أىداف منشودة، وعميو فإن التدريس عممية تفاعمية من العالقات والبيئة واستجابة 

وينبغي أن يتم الحكم عمييا في التحميل النيائي من خالل ،تي تشكل دورًا جزئيًا فييا الطالب ال
 (.ٛص ،ٜٕٓٓ المبارك،)نتائجيا وىي تعّمم الطالب. 

مدرس أن يحقق أىدفًا تربوية في الموقف التعميمي لم يوإلنجاح عممية التدريس ينبغ
يجابية في تفعيل دور ر إة ليا آثاستراتيجيات تدريسيوا  وذلك من خالل استعمال طرائق ونماذج 

الطالب ورفع مستوى التحصيل لديو، وطريقة التدريس الفاعمة تساعد في نمو شخصية الطالب 
بجوانبيا المختمفة وزيادة قدراتو في الكشف عن الحقائق والمعمومات. 

 (.ٓٔ،صٕٔٔٓ)الفالوقّي،
 ،التنسيقو  ،عرضالمدرس )ال فعمياتمثل مجموعة التحركات التي ي واإلستراتيجية

من و  سابقاً تدريسية مخطط ليا  أىدافالنقاش( لغرض تحقيق ، و المشاركةو  ،التدريبو  ،التنظيمو 
 ن يشكالن معاً مذاال واإلجراءىما الطريقة  أساسينالتدريس عمى مكونين  تحتوي إستراتيجية ثم

)السامرائي  .و مقرر دراسيأو وحدة دراسية أكمية لتدريس درس معين  ةخط
 (.ٔٙ،صٜٕٔٓ،البدريو 
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ويعد التعمم النشط أحد االتجاىات التربوية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي الكبير 
عمى عممية التعمم داخل الصف الدراسي، التي تنادي بالدور اإليجابي لممتعمم في الموقف 

إذ يقوم التعميمي، إذ يوصف المتعمم في التعمم النشط بأنو مشارك نشط في العممية التعميمية، 
المتعممون بأنشطة عدة تتصل بالمادة المتعممة، مثل طرح األسئمة، وفرض الفروض، 
واالشتراك في المناقشات، والبحث والقراءة، والكتابة والتجريب، أما دور المعمم في التعمم 

 (.ٕٔ،صٕٓٔٓالنشط، فيكون ىو الموجو والمرشد والميّسر لمتعمم.)عواد وزامل،
عمى األنشطة المختمفة التي يمارسيا المتعمم، والتي ينتج عنيا  ويرتكز التعمم النشط

سموكيات تعتمد عمى مشاركة المتعمم الفاعمة وااليجابية في الموقف التعممي/ التعميمي، 
وتتضمن ىذه الفمسفة جميع الممارسات التربوية، واإلجراءات التعميمية التي تيدف إلى تفعيل 

ن خالل العمل، والبحث، والتجريب، وأساليب التعمم ذات دور المتعمم، وحتى يتم التعمم م
التوجو الذاتي القائمة عمى اعتماد المتعمم عمى ذاتو في الحصول عمى المعمومات، واكتساب 

 (.ٕٗ، صٕٚٔٓالميارات، وتكوين القيم واالتجاىات.)أمبوسعيدي والحوسنية،
مية ُتعنى بتقديم طرائق إلى إجراء دراسات عم سبق ترى الباحثة أن الحاجة ممحة ومما

وأساليب جديدة في التعميم تحل محل الطرائق واألساليب التقميدية التي أصبحت ال تمبي 
ومن ، حاجات الطالب بنحٍو متكامل يالئم متغيرات العصر وتوجيييم وتييئتيم لمدراسة والتعمم

المتعمم محور  في التدريس التي تجعل ةالباحث اختارتياستراتيجيات الحديثة التي ىذه اإل
 listening triangleع مثمث االستما إستراتيجية ىياألدب والنصوص العممية التعميمية في 

Strategy  إلىوىي إحدى االستراتيجيات التي انبثقت من النظرية المعرفية البنائية المستندة 
 .)التعمم النشط(

تعممو تعممًا ذاتيًا، وتركز ىذه اإلستراتيجية عمى دور المتعمم نظرًا ألىميتو وجعل 
وتقوم ىذه اإلستراتيجية عمى التحدث واالستماع واالنتباه والمناقشة وقوة المالحظة والتركيز، 
ومن ثم التغذية الراجعة، وىي عبارة عن إستراتيجية ينصب جّل اىتماميا عمى المتعمم 

في عممية  وأىميتو، وتعتمد بذلك عمى مبدأ التعزيز لجعل دور المتعمم نشطًا وفّعاالً 
 (.ٖٔٔ،صٜٕٔٓالتعميم.)السامرائي والبدري، 

 من وتتم والكتابة واالستماع التحدث ميارات عمى االستماع مثمث إستراتيجية وتشجع

 :اآلتية الخطوات خالل
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 ثالثية. مجموعات إلى الطالب درسالمُ  وزعي .ٔ
 المفيوم، أو الفكرة يشرح متحدث األول محدد دور لو مجموعة كل في طالب كل .ٕ

 وسير يةمالعم يراقب مدون الثالث والطالب ،األول الطالب عمى األسئمة يطرح جيد مستمع والثاني

 بالمرجع. أشبو ويكون زميميو بين يدور ما يكتب فيو الحديث
 (.ٓ٘،صٕٔٔٓ )الشمري، .الطالب بين األدوار تبادل .ٖ

 الخامس الصف طالبات خاص نحو وعمى اإلعدادية، مرحمةال طالبات الباحثة واختارت

 األساس وأَلّنو ،التعميمي السمم في موقعيا بحكم المتعمم حياة في الميمة المراحل من ألّنو العممي

 مع ويتالءم يتناسب بما ،الميني المستقبل واختيار األولية الجامعية لمدراسة منو ينطمق الذي

 .نوقابمياتي نقدراتي
 

 النشط التعمم إلى تستند التي الحديثة إلستراتيجياتبا األخذ أىمية الباحثة ترى سبق مما

 األدب تدريس في االستماع مثمث إستراتيجية اختارت وعميو والنصوص، األدب تدريس في

 تتجمى ذلك عن فضالً  ، تحصيمين في أثرىا لمعرفة العممي الخامس الصف لطالبات والنصوص

 اآلتي: في البحث أىمية
التي تُنادي بضرورة  التربوية المعاصرة. استجابتو لالتجاىات العالمية والمحمية ٔ

االىتمام بإستراتيجيات التدريس القائمة عمى التعمم النشط، وىذا ما أثار الباحثة بالتفكير 
 بإستراتيجية مثمث االستماع.

تيم، ولغة . أىمية المغة العربية بوصفيا لغة القرآن الكريم الذي نظم لمناس حيإ
السنة النبوية الشريفة، فيي لغة الفصاحة والبيان واإلبداع، وىي أوسع المغات مذىبًا وأدقيا 

 تصويرًا.
. أىمية األدب والنصوص الذي تتزود الطالبة خاللو بثقافة مجتمعيا والمجتمعات ٖ

 األخرى بما تحممُيا من قيم إنسانية وسمات أخالقية.
"الخامس العممي" بوصفيا حمقة الوصل بين المرحمتين . أىمية المرحمة اإلعدادية ٗ

 المتوسطة والجامعية، وتعد مرحمة ميمة لنمو الطالبات جسميًا وعقميًا.
أىمية التعمم النشط وقدرتو عمى تغيير صورة المعمم بأنو المصدر الوحيد لممعرفة، . ٘

لتعميمية التعممية، وتعد وىذا لو تضمين ميم في النمو المعرفي المتعمق بفيم طبيعة الحقيقة ا
التعمم النشط تمبية لمصيحات والدعوات التي نادت بضرورة مراعاة عمميتي التعميم  إستراتيجيات
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دوار كل من المعمم أالنظر في  إعادةوالتعمم لممتغيرات العالمية والمحمية المعاصرة، وضرورة 
 والمتعمم في الموقف التعميمي.

يعد ىدفًا من أىداف التربية والتعميم، ومعيارًا أساسًا التحصيل الدراسي، إذ أىمية . ٙ
 ، وأساسًا لمعظم القرارات التربوية.نفي دراستي الباتبموجبو  تقدم الطقاس ي

 
 
 
 
 
 
 
 

 :Aim of the Researchالبحث  ىدؼ
 تحصيل في االستماع مثمث إستراتيجية )أثر عمى تعّرفال إلى الحالي البحث ييدف

 والنصوص(. األدب في العممي الخامس الصف طالبات
 :Hypothy of the Researchالبحث ة فرضي
 اآلتية: الصفرية الفرضية صيغت البحث ىدف تحقيق أجل من
بين متوسط درجات  (0ٓ٘ٓ) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

التي تدرس األدب والنصوص بإستراتيجية مثمث االستماع المجموعة التجريبية  الباتط
التي تدرس األدب والنصوص بالطريقة المجموعة الضابطة  الباتومتوسط درجات ط

 .التحصيلفي اختبار االعتيادية 
 
 
 

 
 
 

 : Limits of the researchحدود البحث
 عمى: الحالي البحث يقتصر

 طالبات الصف الخامس العممي/ األحيائي. . الحدود البشرية:1
 م.ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓالفصل األول لمعام الدراسي  . الحدود الزمانية:2
 مدينة الرمادي/ مركز محافظة األنبار. . الحدود المكانية:3
موضوعات كتاب األدب والنصوص وىي: )مقدمة عن  . الحدود الموضوعية:4

 الخزاعي، دعبل ،عر في العصر العباسيالعصر العباسي، الخصائص الفنية لمنثر والش

تأليف  الجاحظ(، الكاتب المقفع، ابن الكاتب الفارض، ابن الرضي، الشريف المتنبي، البحتري،
 (.ٓٔ، طٕٛٔٓ)عبد المطيف الطائي وآخرين،

 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)٘ٔ٘ ) 
 

 : Definition of the Termsتحديد المصطمحات 
 

 : عّرؼ بأنو:Effect. أثػػر 1
تحقيق النتائج أو االنطباعات المنتجة عمى عقل المفحوص * "القوة أو القدرة عمى 

وحسب التصميم أو الطريقة المتبعة، وىو الشيء الذي ينتج بين انطباع معين أو يدعم 
 (.American Dictionary,2010,p10التصميم المجرب".)

القدرة عمى إظيار نتيجة متوقعة عمى سموك المتعممين بعد تعرضيم لبرنامج * "
 (.ٙٛٔ،صٕٔٔٓو تدريس مادة دراسية".)بدوي،تعميمي أ
 

النتيجة التي يتوقع أن تغير مستوى التحصيل الدراسي وتعّرفو الباحثة إجرائيًا: 
لطالبات الصف الخامس العممي )المجموعة التجريبية( بعد تدريسين األدب والنصوص 

²ا )( ومربع إيتdبإستراتيجية مثمث االستماع، ويمكن قياسو عن طريق معادلة )
η). 

 
 

 :فت بأنياُعرّ  :listening triangle Strategy . إستراتيجية مثمث االستماع 2
* "إستراتيجية تشجع الطمبة عمى ميارات التحدث واالستماع والتي تتم من خالل 

 (.ٙٗ،صٕٔٔٓمجاميع ثالثية".)الشمري،
التعمم، * " إحدى إستراتيجيات التعمم النشط التي تستخدم العناصر األساسية ليذا 

وتيتم بيا في أثناء التعمم كالقراءة والكتابة والحديث واالستماع والتفكير والتأمل وىي 
اإلستراتيجية التي تشجع عمى ميارات التحدث واالستماع ويتم من خالل مجاميع ثالثية 

 (.ٜٖٓ،صٕٙٔٓتعاونية".)الكعبي،
 
 

ستعمميا تتتابعة التي مجموعة من الخطوات المنظمة الم وتعّرفيا الباحثة إجرائيًا:
الخامس العممي )المجموعة التجريبية( موضوعات األدب الصف  الباتطفي تدريس  باحثةال

مؤلفة من  بطاقة عمل توزع عمى كل مجموعة ثالثيةإعداد  من خالل  جريوت والنصوص
 تيال ةطرح السؤال عمى المتحدثت ةجيد ةكون فييا مستمعتف )مستمعة ومتحدثة ومدونة(،

وتنمي الفيم  ة،والمتحدث ةدون ما يدور بين المستمعت ةونومد   ،المفيوم أووضح الفكرة ت
 ، والعمل بشكل جماعي.نّ وتنشط الذاكرة لدييالبات، المعرفي بين الط

 عّرؼ بأنو:: Achievement . التحصيل 3
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ما يكتسبو الطالب من معارف وميارات وأساليب تفكير وقدرات عمى حل "* 
نتيجة لدراسة مقرر، ويقاس بالدرجات التي يحصل عمييا الذي طبق عميو مشكالت 
 (.ٖٚٓ،صٕٙٔٓ.)عبيد،"االختبار

* "محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور مدة زمنية ويمكن قياسو بالدرجة التي 
يحصل عمييا في اختبار تحصيمي وذلك لمعرفة مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعيا ويخطط 

يق أىدافو وما يصل إليو الطالب من معرفة تترجم إلى درجات".)أبو جادو ليا المدرس لتحق
 (.ٕ٘ٗ،صٕٛٔٓ،

 

من  طالبات الصف الخامس العممي تومىو محصمة ما تعمّ : إجرائياً  ةعّرفو الباحثتو 
حصل عمييا تمعينة، ويقاس بالدرجة التي  مدةيا في ندرساألدب والنصوص التي موضوعات 

 .ةالباحث توعمى فقرات االختبار التحصيمي الذي أعدّ  امن خالل إجابتي الطالبة
 

 خمفية نظرية ودراسات سابقة:
 . خمفية نظرية:1

 :listening triangle Strategy إستراتيجية مثمث االستماع
ىي إحدى إستراتيجيات التعمم النشط، وتستند إلى أفكار البنائيين في التدريس، وتعمل 

 تساعد تعمم بيئة خالل من وذلك العممية؛ ومعارفيم مفاىيميم ساعدة الطالب في بناءعمى م
 مطالبلوتتيح  تعطي البيئات ىذه مثل اجتماعية مواقف خالل من عمى بناء المعنى الطالب

يبنى  فالمعنى ،وكم الفصل وداخل صغيرة، عمل مجموعة كل في مع أقرانيم مشاركة أفكارىم
 حقيقية ةذات مشكممواقف  في الطالب يعيشونف األفراد؛ بين خالل التفاوض اجتماعيًا من

ستقصاء واالكتشاف، وتطوير مياراتيم وقدراتيم المختمفة في لالوذات معنى، وىذا يدفعيم 
دافعيتيم ألداء  من يزيد كي  بعض مع بعضيم عمل الطالب  خالل من التحميل والمناقشة،

زيادة  إمكاناتيم في طرح األسئمة  فضاًل عنالميام ويزيد من فرص المشاركة والحديث، 
 (.٘ٗ، صٕٛٔٓ.)جمل،المتنوعة وكيفية استعماليا في المواقف التعميمية الجديدة

قائمة عمى التعاون بين الطالب وىي تشجع عمى ميارات التواصل  اإلستراتيجيةوىذه 
ا تعمموه، المغوي،  التحدث واالستماع والكتابة؛ إذ يفكرون، ويحممون، ويتحدثون، ويكتبون ممّ 

 (.ٖٖ،صٕٛٔٓويربطونو بحياتيم اليومية في ضوء الممارسة الواقعية)سعادة وآخرون، 
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 وتستند ىذه اإلستراتيجية إلى أسس تربوية عدة، ىي:
 جعل المتعمم نشيطًا وفعااًل في التعمم. . ٔ
 زيادة ثقة المتعمم بنفسو. . ٕ
 تنمية القيم االجتماعية واالحترام المتبادل. . ٖ
 تحقيق عممية التفاعل من خالل تبادل اآلراء والنظر إلى المادة من وجيات متعددة.. ٗ
 إعطاء الفرصة لممتعمم الختبار أفكاره وموازنتيا بأفكار اآلخرين. . ٘

عضو في المجموعة ىو  أين فشل أإشعار أفراد المجموعة بأن مصيرىم واحد و . ٙ
 (.ٙٗٔ،صٜٕٓٓ)عطية، .فشل لمجميع

  ية مثمث االستماع:مبادئ إستراتيج
 تقوم ىذه اإلستراتيجية عمى مبادئ عدة ىي:

 (:Positive Inters dependence) . االعتماد اإليجابي المتبادل1
ااًل وأساسيًا فييا لتحقيق أىداف التعميم، يعني أن كل فرد في المجموعة يعدُّ عنصرًا فعّ 

الين جابيين فعّ إي فراد المجموعةأيكون جميع  أننجاح العممية التعميمية وبموجبو يجب  ومن ثم
يجابيًا إِ يعتمد اعتمادًا  أنوعندىا يدرك كل عضو في المجموعة  ،في تنفيذ الميمات المطموبة

 ر.نو يشعر بروح التآز إعمى اآلخرين، أي 
 Individual) . المسؤولية الفردية والمسؤولية الشخصية2

Accountability:) 
م اآلخرين، وبيذا يعن تعميم نفسو وتعم موعة يكون مسؤوالً ن كل فرد في المجإأي 

يبذل كل فرد أقصى  أنتكون المسؤولية واقعة عمى كل فرد في المجموعة، مما يؤدي إلى 
 .نجاز ما يطمب منوجيد إل

 

 (:Facetface Interaction) . التفاعل بالمواجية3
 بعضيمفراد المجموعة تفاعاًل مباشرًا وجيًا لوجو ويعزز بعضيم تعمم أيعّد تفاعل 

خر، وكل طالب يبذل جيدًا في مساعدة اآلخرين عمى تحقيق النجاح من خالل الدعم اآل
م اآلخرين في يبإبداء الرأي، والتشجيع بالمدح والثناء عمى جيد يبذلو الفرد في التعمم وتعم

 .مجموعة يتمثل في تبادل اآلراء وطرح األسئمة واإلجابة عنيافراد الأالمجموعة، والتفاعل في 
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 . ميارات التواصل بين األشخاص والمجموعات الصغيرة4
(Interpersonal and small Group skills:) 

يجب تعميم األشخاص الميارات االجتماعية التي يتطمبيا التعاون العالي النوعية بين 
جابية وتقبل إِ فراد المجموعة بصورة أيا حل الخالفات التي تقع بين بين فراد المجموعة التي منأ
فراد المجموعة ببعضيم وتقديم الدعم أتنمية ثقة  فضال عنفراد المجموعة بعضيم لبعض أ

 .ليم
 (:Processing) معالجة الجمعية. ال5

لدرجة الجودة التي بتعاون أعضاء فرق العمل التي تعمل جربو تتضمن تحمياًل ي
أعضاء المجموعة الميارات االجتماعية مما يسيل عالقات  استعماليتصف بيا العمل ودرجة 

 .فراد المجموعةأالتواصل والعمل السميمة التحقيق األىداف المنشودة بين 
 (.ٙٗ، صٕٛٔٓ)جمل ،                                                   

 

 خصائص إستراتيجية مثمث االستماع:
 تتميز استراتيجية مثمث االستماع بخصائص عدة منيا: 

تسيم بشكل فعال في تحسين المستوى التعميمي لممتعممين من خالل مراعاة . ٔ
 الفروق الفردية بينيم في الصف الواحد. 

تمكن المتعممين من تبادل اآلراء والمعمومات واألفكار والتوصل إلى حمول قرارات . ٕ
 في أجواء يسودىا االحترام المتبادل والعمل عمى إشباع حاجاتيم المختمفة.

جابية وفاعمة في تحسين أداء المتعممين من خالل اندماج إي ىذا األسموب لو نتائج. ٖ
المتفوقة بالمستويات المنخفضة والمتوسطة،  مما المتعممين ذوي المستويات التحصيمية 

 . نفسيا ىميتيم ومكانتيمبأيحفزىم عمى التعمم ليصبحوا مثميم ويحظوا 
ال في تنمية الجوانب االجتماعية والتربوية وميارات التفكير ليا دور كبير وفعّ . ٗ

 .الناقد وميارات القراءة وغيرىا
جموعة وتميد الطريق لممعممين ليعيشوا حياة تولد مشاعر االنتماء والتعاون مع الم. ٘

 اجتماعية صحيحة خارج أسوار المدرسة. 
م فيتقبل بعضيم بعضًا تسيل عمى المتعممين الحفظ وتيسر ليم أسباب التعمّ . ٙ

 ويتقبمون أفكارىم ومن ثم تحقيق األىداف التربوية في الواقع االجتماعي والتعميمي لمفرد. 
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مشاعر واالتجاىات السمبية تجاه البيئة المدرسية وتولد تخمص المتعممون من ال. ٚ
 .الثقة لدييم بالنفس وحب العمل مع اآلخرين

 (.ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، صٕٓٔٓ)جمعة،                                           
 :سس الفكرية الستراتيجية مثمث االستماعاألُ 

 :إلىتستند استراتيجية مثمث االستماع 
يركز التعمم النشط عمى قيام الطمبة بتعميم بعضيم بعضًا،  . التعمم النشط:1

ومشاركتيم الفاعمة في العممية التعميمية، فيم يفكرون ويحمّمون ويتحّدثون ويكتبون مما تعّمموه، 
 (.ٔٙ،صٕٙٔٓويمارسون األنشطة العممية مما يجعل تعمميم أبقى أثرًا. )سعادة وآخرون،

االىتمام لدور الثقافة والمجتمع في النمو  تولى فيجوتسكي . نظرية فيجوتسكي:2
المعرفي لمطالب، وتؤكد عمى أن المحّرك األول لمنمو العقمي ىو الثقافة التي تشّكل التفاعالت 
االجتماعية، كما أنيا ترى أن العامل المغوي االجتماعي أىم عامل لمنمو المعرفي، وأن 

البنية الداخمية ليم. )النجدي المعرفة بناء تعاوني يناسب كل األفراد وينسجم مع 
 (.ٖٚٚ،صٕ٘ٓٓوآخرون،
 

 مزايا إستراتيجية مثمث االستماع:
 من أىم مزايا ىذه اإلستراتيجية مايأتي:

 . تجعل من الطمبة أكثر انتباىًا وتركيزًا لما يتم تعّممو.ٔ
 . تُنّمي لدى الطمبة روح التعاون.ٕ
تقديميم تغذية راجعة لبعضيم . تجعل من الطمبة أكثر قدرة عمى النقد من خالل ٖ

 بعضًا.
 . من الممكن أن تُنّمي لدى الطمبة ميارات التحدث والكتابة والتمخيص.ٗ
 . تشجيع الطمبة عمى االستفسار وطرح األسئمة في حال عدم فيميم فكرة معينة.٘
 . تجمع بين متعة التعمم وفائدتو.ٙ
 . تعد من اإلستراتيجيات غير المكمفة ماديًا.ٚ
تعطي فرصًا لكل طالب أن يؤدي جميع األدوار التي يحددىا من لدن المدرس . ٛ

تقانو لمميارات.  ،وبذلك تزيد من فرص تعممو لممعارف وا 
 (.٘ٛ، صٕٙٔٓ)البصيص وىاني،                                               

 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٕ٘ٓ ) 
 

 خطوات إستراتيجية مثمث االستماع:
 تيجية تقوم عمى ثالث خطوات ىي:( أن ىذه اإلسترإٔٔٓذكر الشمري )

. توزيع الطالب عمى مجموعات ثالثية، ويمكن لممدرس القيام بيذه الخطوة قبل ٔ
 بداية الدرس.
 . تحديد دور كل طالب في كل مجموعة:ٕ

 * الطالب األول: متحدث يشرح الفكرة أو المفيوم.
 * الطالب الثاني مستمع جيد يطرح األسئمة عمى الطالب األول.

لطالب الثالث: يدون ويراقب العممية وسير الحديث بين الطالبين األول والثاني * ا
 فيو يكتب ما يدور بين زميميو.

 . تبادل األدوار بين الطالب.ٖ
 (.ٓ٘، صٕٔٔٓ)الشمري،                                              

 

 

 صعوبات تطبيؽ إستراتيجية مثمث االستماع:
 ىذه اإلستراتيجية في التدريس ىي:من صعوبات تطبيق 

. من الممكن أن يجد بعض الطمبة صعوبة في تطبيقيا لضعف ميارات التحدث أو ٔ
الكتابة لدييم، أو لعدم تمكنيم من ميارة التمخيص، وىنا يقع عمى عاتق المدرس تقديم الدعم 

 والتشجيع والتوجيو الالزم لتنمية وتطوير ىذه الميارات لدييم.
 عداد الطمبة في الصف الدراسي الواحد.. كثافة إٔ
 . تحتاج إلى مدرس مؤىل ومدرب لمتخطيط ليا وتنفيذىا.ٖ
 . تحتاج إلى وقت طويل لوضع خطة لمتدريس بيا.ٗ

 (.ٙٛ-٘ٛ، صٕٙٔٓ)البصيص وىاني،                                         
 :Previous Studies دراسات سابقة. 2
 (:2016وىاني،. دراسة )البصيص 1

)فاعمية إستراتيجية مثمث االستماع في  أجريت الدراسة في سوريا، وىدفت إلى تعّرف
تنمية بعض ميارات الفيم االستماعي لدى تالميذ الصؼ الخامس األساسي في مدينة 

 حمص(.
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تمميذًا من تالميذ الصف الخامس األساسي، وزعوا ( ٓٙتكونت عينة الدراسة من )
 ( تمميذًا في كل مجموعة.ٖٓمجموعتين تجريبية وضابطة بواقع )بالتساوي عمى 

اختبار ميارات مر الزمني، بين المجموعتين إحصائيًا في متغيرات )العُ  انكافأ الباحث
 (.الفيم االستماعي قبمياً 

( فقرات موضوعية من نوع )اختيار من متعدد( توزعت ٓٔمن )أعدَّ الباحثان اختبارًا 
وتم فقرات،  (ٓٔمن ) الستماعي )الحرفي، االستنتاجي، الناقد( تكّونعمى ميارات الفيم ا

من خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين، وصدق البناء من خالل  التحقق من صدقوِ 
بطريقة ألفا كرونباخ وقد بمغ ثباتِو و  إيجاد العالقة بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لالختبار،

(ٓ0ٛٔ.) 
مستقمتين، معامل  ناالختبار التائي لعينتيائل اإلحصائية )الوس اناستخدم الباحث

عمى المجموعتين، ثم ان اختبار ميارات الفيم االستماعي بعديًا طّبَق الباحثارتباط بيرسون(؛ 
 أظيرت:، وقد ُحّممت النتائج

بين متوسط درجات  (0ٓ٘ٓ)* وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ميارات  المجموعة الضابطة في اختبار تالميذريبية ومتوسط درجات المجموعة التج تالميذ

 المجموعة التجريبية. تالميذ لصالحالفيم االستماعي 
بين متوسطي درجات  (0ٓ٘ٓ)عند مستوى داللة يوجد فرق ذو داللة إحصائية * 

القبمي والبعدي لصالح متوسط ميارات الفيم االستماعي تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار 
لدى تالميذ ميارات الفيم االستماعي درجات االختبار البعدي، أي إن ىناك تنمية في 

 المجموعة التجريبية.
 (.ٕٓٔ -ٖٚ، صٕٙٔٓ)البصيص وىاني،                              

 

 (:2016. دراسة )الكعبي،2
)أثر إستراتيجية مثمث االستماع في  العراق، وىدفت إلى تعّرفأجريت الدراسة في 

 تحصيل مادة الجغرافية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طالب الصؼ األول المتوسط(.
من طالب الصف األول المتوسط اختيرت  اً ( طالب٘ٚتكونت عينة الدراسة من )

بغداد/ الكرخ الثالثة، وزعوا عمى  قصديًا في متوسطة عقبة بن نافع لمبنين التابعة لتربية
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( طالبًا درسوا بإستراتيجية مثمث االستماع، ٖٚمجموعتين: المجموعة التجريبية وقد ضمت )
 ( طالبًا درسوا بالطريقة االعتيادية.ٖٛومجموعة ضابطة ضمت )

اختبار الذكاء،  مر الزمني،كافأ الباحث بين المجموعتين إحصائيًا في متغيرات )العُ 
 ل الدراسي لموالدين، اختبار معمومات سابقة، اختبار التفكير العممي قبميًا(.التحصي

( فقرة موضوعية من نوع )اختيار من ٓٗمن ) لمتحصيل تكّوناختبارًا الباحث أعدَّ 
الظاىري بعد عرضِو عمى مجموعة محكمين، ومن صدق  من صدقوِ عدد(، وقد تحقق مت

( ٖٙرية، كما أعّد مقياسًا لمتفكير العممي تكون من )المحتوى من خالل إعداد الخريطة االختبا
( ميارات )المالحظة، والتصنيف، واالستدالل، والتعميم، والتنبؤ(، وقد ٘فقرة توزعت عمى )

 نمربع كاي، االختبار التائي لعينتيالوسائل اإلحصائية )تحقق من صدقو وثباتو؛ واستخدم 
 مستقمتين، معامل ارتباط بيرسون(.

انتياء التجربة طّبق الباحث اختبار التحصيل ومقياس التفكير العممي عمى و بعد 
 طالب مجموعتي البحث وأظيرت النتائج:

درجات  يبين متوسط (0ٓ٘ٓ)* وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التحصيل ومقياس  المجموعة الضابطة في اختبار طالبالمجموعة التجريبية ودرجات  طالب
 المجموعة التجريبية. طالب لصالحالعممي البعدي  التفكير

درجات  يبين متوسط (0ٓ٘ٓ)* وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مقياس التفكير العممي المجموعة الضابطة في  طالبالمجموعة التجريبية ودرجات  طالب

 (.ٕٖٛ-ٖٖٓ،صٕٙٔٓ)الكعبي، المجموعة التجريبية. طالب لصالحالبعدي 
جراءاتو:  منيجية البحث وا 

 :Research Methodologyمنيجية البحث 
ألنو المنيج المناسب لتحقيق ىدف البحث، إذ  التجريبي البحث منيج ةالباحث تبعات

يتصف ىذا المنيج بالدقة وىو فرصة لمتعّرف عمى أثر المتغير المستقل في المتغير التابع، 
وفي ضوء ذلك يمكن التعّرف عمى مشكمة البحث وأبعادىا واختيار الوسائل اإلحصائية 

 (.ٖٔٛ،صٕٓٔٓالمناسبة.)فان دالين،
 :Experimental Design التصميم التجريبي
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مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة، ونعني بالتجربة تخطيط الظروف  ىو
والعوامل المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا بطريقة معينة ثم مالحظة ما يحدث؛ أي إنو خطة 
وبناء لعممية البحث بحيث يتمكن الباحث من الحصول عمى إجابات ألسئمة البحث.)األسدي 

 (.ٖٕٔ،صٕ٘ٔٓوفارس،
ن البحث الحالي ُمتغيرًا ُمستقاًل وُمتغيرين تابعين اعتمدت الباحثة  عمى نظرًا لتضم

التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين األولى: المجموعة التجريبية التي 
ستدرس وفق إستراتيجية مثمث االستماع، والثانية: المجموعة الضابطة التي ستدرس وفق 

 ( يوضح ذلك:ٔنو أكثر مالءمة لظروف البحث، والشكل )الطريقة االعتيادية، لكو 
 ( التصميم التجريبي لمبحث1شكل )

  
 

 المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة
المتغير 
 التابع

 األداة

 التجريبية
* الُعمر الزمني محسوبًا 

 باألشير
 * اختبار الذكاء

 * اختبار القدرة المغوية
 * اختبار معمومات سابقة

إستراتيجية مثمث 
 االستماع 

 * التحصيل

 
 

* اختبار 
 التحصيل

 الطريقة االعتيادية الضابطة 

 

 :Research Population and its Sampleمجتمع البحث وعينتو 
 :Research population مجتمع البحث. ٔ

يقصد بو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكمة 
 (.ٖٖٚ،صٕٛٔٓوقد يكون أفرادًا أو أنشطة تربوية أو عممية.)الجابري،البحث، 

بجميع طالبات الصف الخامس العممي/ األحيائي في  (*)تحدد مجتمع البحث 
المدارس اإلعدادية والثانوية لمبنات الحكومية لمدراسات الصباحية في مدينة الرمادي/ مركز 

( ٖٖ( الموزعات عمى )ٜٔٓالبالغ عددىن )م( ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓمحافظة األنبار لمعام الدراسي )
 ( إعدادية.ٕ( ثانوية، و)ٚٔ( مدرسة لمبنات، منيا )ٜٔشعبة في )

                                                 
*
 .ررتٍح األنثارن انعامح مذٌرٌحانفً  قسم انرخطٍظ انررتىيمن  فً مذٌنح انرمادي ذم انحصىل عهى أعذاد انمذارس 
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 :   Research Sample. عينة البحث 2
ىي جزء من المجتمع يختارىا الباحث من مجتمع معين، ويفترض أن يكون االختيار 

 (.ٖٔٔ، صٕٚٔٓصحيحًا.)محجوب،وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل 
مدرسة )ثانوية الرجاء لمبنات( إلجراء بحثيا؛ ثم  (**)وقد اختارت الباحثة عشوائيًا 

نسَّقت العمل مع إدارة المدرسة بجمع المعمومات عن طالبات الصف الخامس العممي/ 
صف ( شعب لمٖاألحيائي إلجراء التكافؤ بينيّن في بعض المتغيرات الدخيمة، إذ يوجد )

شعبة )أ( لتمثل المجموعة  (*)الخامس العممي في المدرسة، وعميو اختير بالتعيين العشوائي 
، والشعبة )ب( (ٖٖ) الباتياوبمغ عدد طالتجريبية التي سُتدّرس )بإستراتيجية مثمث االستماع( 

؛ وقد (ٕٖ) الباتياوبمغ عدد طلتمثل المجموعة الضابطة التي سُتدّرس )بالطريقة االعتيادية( 
أصبح المجموع وقد  ،(ٖ) نالبالغ عددىاستبعدت الباحثة الطالبات الراسبات )إحصائيًا فقط( 

 يوضح ذلك. (ٔالجدول )و  ،(ٔٙ) بحثعينة ال الباتالنيائي لط
 ( توزيع أفراد عينة البحث عمى المجموعتين1جدول )

 الشعبة المجموعة
 عدد الطالبات

 قبل االستبعاد 
عدد الطالبات 

 تالراسبا
 عدد الطالبات

 بعد االستبعاد 
 31 2 33 أ التجريبية
 31 1 32 ب الضابطة

 62 3 65 المجموع
 

مجموعتي البحث إحصائيًا  الباتبين ط ةالباحث تكافأ تكافؤ مجموعتي البحث:
، لعمر الزمني محسوبًا باألشير، ودرجة الذكاء "اختبار رافن"ي: )افي بعض المتغيرات وى

 ( يوضح ذلك:ٕوالجدول )(، المغوية، اختبار معمومات سابقةواختبار القدرة 
 
 

                                                 
*
 دها فغً كغٍ ، وسغحثرأسماء انمذارس عهى أوراق صغيٍرج ووعغع د، إر كرثظانثاحس طرٌقح انسحة انعشىائً انثسٍ داسرعمه  

 شانىٌح انرجاء نهثناخ.ورقح واحذج فكاند ذحمم اسم مذرسح 
*
عهٍهغا عغعثح (أ   ا  ورقح واحذج وكغا  مكرىتغ دوسحث فً كٍ ،رها ووعع شالز ورقاخ صيٍرجعهى  ح أسماء انشعة انثاحص دكرث  

 عهٍها ععثح (ب  نركى  انمجمىعح انضاتطح. ا  نركى  انمجمىعح انرجرٌثٍح، أما انىرقح انصانٍح فكا  مكرىت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٕ٘٘ ) 
 

 مجموعتي البحث الباتلط ربعة( نتائج االختبار التائي لممتغيرات األ 2جدول )
    

 المجموعة
 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 ة( طالب31)

 المجموعة الضابطة
درجة  ة( طالب31)

 الحرية

 القيمة التائية
مستوى 
الداللة 
المتوسط  0005

المتوسط  التباين الحسابي
 الجدولية المحسوبة التباين الحسابي

الُعمر 
 الزمني

1960580 1150851 1970483 1200191 

60 

-
00327 

2000 

غير 
 دالة

اختبار 
 الذكاء

400677 230425 400806 410561 -
00089 

غير 
 دالة

اختبار 
القدرة 
 المغوية

100806 120361 110000 150400 -
00205 

غير 
 دالة

اختبار 
معمومات 

 سابقة
50774 80247 60096 60890 -

00462 
غير 
 دالة

 

 :Research Procedures مستمزمات البحث
  . تحديد المادة العممية:1

حدَدت الباحثة المادة العممية التي ستّدرسيا في أثناء التجربة لطالبات مجموعتي 
)مقدمة البحث بتسعة موضوعات من كتاب األدب والنصوص لمصف الخامس العممي ىي 

 الخزاعي، دعبل ،عن العصر العباسي، الخصائص الفنية لمنثر والشعر في العصر العباسي

تأليف   الجاحظ(، الكاتب المقفع، ابن الكاتب الفارض، ابن الرضي، الشريف المتنبي، البحتري،
(، التي يمكن تدريسيا في الفصل األول ٓٔ، الطبعةٕٛٔٓ)عبد المطيف الطائي وآخرون،

 م(.ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓلمعام الدراسي )
 . صياغة األىداؼ السموكية:2

( في مجال Bloom( ىدفًا سموكيًا وفق تصنيف بموم )ٖٖٔصاغت الباحثة )
( لممستويات الستة )المعرفة، الفيم، التطبيق، Cognitive Domainىداف المعرفية )األ
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لبيان  (،ٗالمحكمين، ممحق )رضت عمى مجموعة من وقد عُ التحميل، التركيب، التقويم(، 
وقد  ؛مستوياتيا المعرفية ومالءمةصياغة السالمتيا واستيفائيا لشروط  مدى آرائيم في

%( فأكثر بين المحكمين لقبول اليدف السموكي، وقد وافق ٘ٛ)اعتمدت عمى نسبة اتفاق 
االختبار  المحكمون عمييا جميعًا بعد إجراء تعديالت طفيفة عمى بعضيا، والغرض منيا إعداد

 :سيةريدتطط العداد الخُ ا  التحصيمي و 
 . إعداد الخطط التدريسية:3

المقرر تدريسيا أعّدت الباحثة خططًا تدريسية لتدريس موضوعات األدب والنصوص 
في الفصل الدراسي األول لطالبات الصف الخامس العممي عمى وفق )إستراتيجية مثمث 
االستماع( فيما يخص طالبات المجموعة التجريبية، وعمى وفق الطريقة االعتيادية فيما يخص 
طالبات المجموعة الضابطة، وقد عرضت أنموذجًا لكل منيما عمى مجموعة من المحكمين 

 من خبراتيم وآرائيم في مدى صالحيتيا، وقد أجريت تعديالت طفيفة وفق ما اقترحوه. لإلفادة
 :Instrumentationأداة البحث 

من خالل ىدف البحث الحالي تمثمت أداة البحث باختبار التحصيل وفيما يأتي 
 عرض اإلجراءات التفصيمية التي اتبعتيا الباحثة في إعداده:

 

 :Achievement Testاالختبار التحصيمي . 1 

ُيعّرف االختبار التحصيمي بأنو وسيمة من الوسائل الميمة التي يعول عمييا في قياس 
وتقويم قدرات الطالب، ومعرفة مدى مستواىم التحصيمي، والوقوف عمى مدى تحقيق 

 (.ٖٙ،صٕٙٔٓاألغراض السموكية أو النواتج التعميمية.)الفتمي،
ثر إستراتيجية مثمث االستماع في تحصيل ونظرًا ليدف البحث التعّرف عمى أ

الطالبات في األدب والنصوص، أعّدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا في ضوء محتوى المادة التي 
تم تحديدىا وتدريسيا لطالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، وعمى وفق المستويات 

ات )خريطة اختبارية( لالختبار الستة لممجال المعرفي لتصنيف بموم، من خالل جدول مواصف
( يوضح ٖالتحصيمي لموضوعات األدب والنصوص التي ستدّرس في التجربة، والجدول )

 ذلك:
 

 جدول المواصفات )الخارطة االختبارية( لالختبار التحصيمي (3جدول )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٕ٘ٚ ) 
 

 
 

عدد  الموضوعات
 الصفحات

وزن 
 المحتوى

 مستويات األغراض وأوزانيا
 المجموع
100% 

المعر 
 فة
35% 

 الفيم
28% 

 التطبيؽ
10% 

 التحميل
13% 

 التركيب
7% 

 التقويم
7% 

مقدمة عن 
 5 - - 1 1 1 2 %12 5 العصر العباسي

الخصائص الفنية 
لمنثر والشعر في 

 العصر العباسي
3 7% 1 1 - - - - 2 

 2 - - - - 1 1 %7 3 دعبل الخزاعي
 8 1 1 1 1 2 2 %17 7 البحتري
 6 - - 1 1 2 2 %13 6 المتنبي

 3 - - 1 - 1 1 %10 4 الشريؼ الرضيّ 
 8 1 1 1 1 2 2 %17 7 ابن الفارض

 3 - - 1 - 1 1 %7 3 ابن المقفع

 3 - - 1 - 1 1 %10 4 الجاحظ
 40 2 2 7 4 12 13 %100 42 المجموع

 :صدؽ االختبار
يقصد بصدق االختبار صحتو في قياس ما يّدعي أن يقيسو، واالختبار الصادق 

ن صدق االختبار شرط أساس ال ٜ٘،صٜٕٔٓوضع لقياسو.)مجيد وعيال، يقيس ما (؛ وا 
غنى عنو، فالنتائج التي ُتجمع باستخدام اختبار غير صادق ىي نتائج ُمضممة وال يمكن 
اإلفادة منيا؛ أي أن يقيس االختبار القدرة التي ُصمم لقياسيا فقط وال يقيس قدرات أخرى قد 

 .(ٜٙ،صٕٗٔٓتتداخل معيا.)مجيد،
 وقد عمَدت الباحثة إلى التحقق من نوعين من أنواع الصدق ىما:

 :Validity Faceأ. الصدؽ الظاىري 
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ىو أبسط أنواع الصدق ويحتل أىمية كبيرة بالنسبة لالختبارات التحصيمية، ويشير إلى 
نما إلى معايير  تقييم المتفحص لمحتوى االختبار، وىو تقييم ال يستند إلى معايير موضوعية وا 

 (.٘ٛٔ،صٕ٘ٔٓذاتية.)األسدي وفارس،
 ومن قدرتو عمى تحقيق األىداف التي وضع ليا،وبغية التثبت من صدق االختبار 

َعَرَضتو الباحثة بصيغتِو األولية مع قائمة األغراض السموكية عمى مجموعة من المحكمين 
حظاتيم في وضوح المختصين في المغة العربية والعموم التربوية والنفسية، إلبداء آرائيم ومال

الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة ومدى قياسيا لألغراض السموكية المحددة ليا ومنطقية البدائل 
وجاذبيتيا وأي مالحظات أخرى تفيد في تحسين نوعية االختبار، وقد جاءت نتيجة آرائيم 

 %( وعّدلت بعض فقراتو وبقي بصيغتوٜٓحول فقرات االختبار عمى نسبة اتفاق أكثر من )
 ( فقرة.ٓٗالنيائية مكونًا من )

 : Content Validityصدؽ المحتوىب. 

أن يقيس االختبار األىداف المقررة في المادة الدراسية، بمعنى أن تكون فقرات 
االختبار شاممة لكل المادة الدراسية التي َدَرسيا الطالب؛ ويمكن التحقق من صدق محتوى 

يطة االختبارية أو ما يسمى بجدول المواصفات االختبارات التحصيمية من خالل وضع الخر 
 (.ٕٕ٘ب،صٕٚٔٓلممحتوى الدراسي واألىداف التي يجب تحقيقيا من خاللو.)الزىيري،

يشير جدول المواصفات إلى عدد الفقرات في كل خمية من الخاليا، فضاًل عن 
ًا لمفقرات التي األىداف والمحتوى المراد استيعابيما في ىذه الفقرات، أي يتطمب توزيعًا مالئم

 (.ٖ٘ٔ،صٜٕٔٓتمثل المحتوى الذي قامت بتغطيتو األىداف.)المنيزل والعتوم،
عرضت الباحثة االختبار التحصيمي واألغراض السموكية وجدول المواصفات ومحتوى 
المادة العممية عمى مجموعة من المحكمين، لبيان مدى تضمين االختبار لممحتوى، وافق 

فقراتو؛ وبيذا تحقق الصدق الظاىري وصدق المحتوى من خالل المحكمون عمى صالحية 
 الخريطة االختبارية، وأصبح االختبار التحصيمي جاىزًا لمتطبيق عمى العينة االستطالعية.

 

 التطبيؽ االستطالعي لالختبار:
 أ. التطبيؽ االستطالعي األول:

تغرق لإلجابة عنو، من أجل التأكد من وضوح فقرات االختبار وتعميماتو والوقت المس
( طالبة وقع ٕٓطّبَقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية أولية مؤلفة من )
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اختيارىن بصورة عشوائية من طالبات الصف الخامس العممي/ األحيائي في مدرسة ثانوية 
بين أن فقرات الشفق لمبنات، وذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة وُمدرسة مادة المغة العربية، وقد ت

 -ٓٗاالختبار وتعميماتو كانت واضحة، وأن مدى الوقت المستغرق لإلجابة عميو كان من )
( دقيقة، إذ تم حسابُو من خالل رصد وقت انتياء إجابات جميع ٘ٗ( دقيقة، بمتوسط )ٓ٘

 الطالبات.
 ب. التطبيؽ االستطالعي الثاني )عينة التحميل اإلحصائي(:

 نَّ السايكومترية، أل ياحقق من دقة خصائصلتا ىو حصائياً الفقرات إ ىدف تحميلإن 
التحميل اإلحصائي  إذ إنتعتمد إلى حد كبير عمى خصائص فقراتو،  المقياس خصائص

. )عبد لمدرجات يكشف مدى دقة الفقرات في قياس ما وضعت من أجل قياسو
 (.ٖٕٚ،صٜٕٔٓالمجيد،

ستطالعية ثانية )عينة التحميل وعميو طبقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى عينة ا
ي )بعد استبعاد من طالبات الصف الخامس العمم( طالبة ٖٕٔاإلحصائي( تألفت من )

المقرر كافة ،دب والنصوص بعد أن تأكدت من إكمالين موضوعات األالطالبات الراسبات(، و 
 .تدريسيا في التجربة

لالختبار لتحميل فقرات االختبار  النموذجيةاعتمدت الباحثة عمى مفتاح اإلجابة 
 بترتيب درجات طالبات العينة ترتيبًا تنازليًا ثم اختيرت العّينتان المتطرفتان العميا والدنيا بنسبة

أوراق إجابة  ت الباحثةخذأبوصفيما مجموعتين منفصمتين لتمثيل العّينة كميا إذ   %(ٕٚ)
، وتراوحت في المجموعة العمياطالبة ( ٖٖ) فأصبح عددىن%(، ٕٚ%( وأدنى )ٕٚ) أعمى

وتراوحت درجاتين ما بين  طالبة في المجموعة الدنيا، (ٖٖ)و (؛ٖٖ -ٕٔدرجاتين ما بين )
 :اآلتيةالمجموعتين التحميالت اإلحصائية  درجات جريت عمىثم أُ  (،٘ٔ -ٚ)

 :Item Difficulty Coefficientمعامل صعوبة الفقرة * 
عن الفقرة إجابة صحيحة مقسومًا عمى العدد الكمي نسبة األفراد الذين أجابوا  ىو 

لألفراد المشاركين في االختبار، وأن ىذه النسبة تمثل السيولة ال 
 (.ٚٗ،صٕٕٔٓ)ىويدي،الصعوبة.

بعد حساب عدد اإلجابات الصحيحة عن كل فقرة، طّبقت الباحثة معادلة معامل 
وُتعد فقرات  ؛(0ٖ٘ٓ-0ٕٓٓ) ح بينو يا تتراتالصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ووجد
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(؛ ٕٕٛأ،صٕٚٔٓ)ممحم، (.0ٛٓٓ -0ٕٓٓ) االختبار مقبولة إذا تراوح مدى صعوبتيا بين
 وعميو تعد الفقرات مقبولة ومعامل صعوبتيا مالئمًا.

 

  :Item Discriminationمعامل تمييز الفقرة * 
ىو الفرق بين نسبة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة العميا 
ونسبة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من المجموعة الدنيا.)المنيزل 

 (.ٖٖٔ،صٜٕٔٓوالعتوم،
 وبعد أن حسبت الباحثة قوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وجدتيا تتراوح بين

%( أو ٖٓ(، إذ ُتعد الفقرة جيدة إذا كان معامل قوتيا التمييزية )0ٙٙٓ -0ٖٖٓ) 
(؛ لذا ُتعد جميع فقرات االختبار جيدة من حيث قدرتيا التمييزية، ٙٔٔ،صٕٛٔٓأكثر.)عالم،

 وبيذا ُأبقيت جميعًا من دون حذف أو تعديل.
 

 :Effectiveness of Destructors فعالية البدائل الخاطئة* 
البديل الخاطئ عمى جذب انتباه الطمبة ذوي المستوى األدنى الختياره  بدياًل ىي قدرة 

يمثل اإلجابة الصحيحة، أما البديل الذي ال يختاره أي من طمبة الفئتين، فيو بديل غير فّعال 
 (.ٜٔٔ،صٕٙٔٓيفترض حذفو من االختبار.)الفتمي،

بدائل فقرات االختبار  بعد أن طبقت الباحثة معادلة فّعالية البدائل ظير أن جميع
الموضوعية كانت نتائجيا سالبة، وىذا يعني أن البدائل الخاطئة قد موىت عددًا من الطالبات 

 ذوات المستويات الضعيفة مما يدل عمى فعاليتيا، وعميو ُأبقيت عمى الفقرات من دون تغيير.
 :Test  Reliability ثبات االختبار

 التحصيمي وفق اآلتي:تم حساب معامل ثبات االختبار 
 :Split half Method أ. طريقة التجزئة النصفية

( طالبة، وأخذ ٖٕٔبعد تطبيق االختبار عمى )عينة التحميل اإلحصائي( المكونة من )
( لممجموعتين الُعميا والدنيا، وإليجاد معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة %ٕٚنسبة )

ار عمى فئتين، الفقرات الزوجية والفقرات الفردية، ثم النصفية، وزعت الباحثة فقرات االختب
( وقد Pearsonَحَسَبت االرتباط بين فئتي فقرات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون )
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(، ثم ُصححت ىذه القيمة باستخدام معادلة ٓ,ٕٙٛبمغت قيمة معامل االرتباط بينيما )
 ثبات جيد.(، وىو معامل ٓ,ٕٜٙبراون فبمغت ) –سبيرمان 

 : Alpha – Cronbach Methodب. طريقة ألفا كرونباخ 
كرونباخ واحدًا من العوامل التي تزود الباحث بمؤشرات جيدة حول ألفا يعد معامل 

تقيس جودة الفقرات أو المتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة أو ارتباط ، فيي ثبات االختبار
رًا جيدًا لمثبات في معظم الحاالت من وجية نظر المفيوم بالمجاالت األخرى، وتعطي تقدي

 .(Ravid,2011,p196) .الباحثين
استخرجت الباحثة معامل ثبات االختبار التحصيمي باستعمال )ألفا كرونباخ( عمى 

( وىو معامل ثبات جيد ألغراض البحث؛ إذ أشار بيرس 0ٜٖٜٓعينة الثبات نفسيا وقد بمغ )
(Peers,2006) من  تمما اقتربكُ  أفضلامل الثبات تكون قيمة مع أنَّ  إلى

 .(Peers,2006,p29).الواحد
 
 
 
 

 االختبار التحصيمي بصورتو النيائية:
بعد أن أتمت الباحثة إجراءات خطوات إعداد االختبار التحصيمي، تكّوَن االختبار 

 ( فقرة موضوعية من نوع )اختيار من متعدد(، وُطّبق عمى طالباتٓٗبصورتو النيائية من )
مجموعتي البحث بعد أن أبمغتين الباحثة قبل أسبوع بموعده، وقد ُصحّحت إجابات الطالبات 
عمى وفق ورقة اإلجابة النموذجية، وقد ُأعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر 
لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة، وبذلك أصبح أعمى درجة 

درجة )صفر(، فضاًل عن إعطاء الطالبات تعميمات عن كيفية اإلجابة (، وأدنى ٓٗلالختبار)
 عن االختبار، ومثال يوضح كيفية اإلجابة والوقت المخصص لو.

 :Statistical Meansالوسائل اإلحصائية 
الحقيبة اإلحصائية لمعموم اعتمدت الباحثة في التحميل اإلحصائي لنتائج بحثيا عمى 

 (.SPSSاالجتماعية )
 النتائج ومناقشتيا:عرض 

ال يوجد فرق ذو داللة  عمى أنو: التي تنصبالفرضية الصفرية النتيجة التي تتعمق 
التي المجموعة التجريبية  الباتبين متوسط درجات ط (0ٓ٘ٓ) إحصائية عند مستوى الداللة
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المجموعة  الباتومتوسط درجات طتدرس األدب والنصوص بإستراتيجية مثمث االستماع 
 .التحصيلفي اختبار التي تدرس األدب والنصوص بالطريقة االعتيادية الضابطة 

 

بعد تصحيح إجابات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في االختبار 
(، بانحراف معياري 0ٖٜٕٚمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )التحصيمي، بمغ 

درجات طالبات المجموعة الضابطة (، في حين بمغ متوسط 0ٜٕٚٛ(، وبتباين )0ٖٛ٘)
 ( يوضح ذلك:ٕ(؛ والشكل )0ٜٖٚٔ( وبتباين )0ٙ٘٘(، بانحراف معياري )0ٕٕٙٔ)

 متوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي (2شكل )
 

 
 

 

ولمتعّرف عمى داللة الفرق بين درجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية 
-Tالباحثة االختبار التائي لعينتين مستقمتين )تخدمت والضابطة( في اختبار التحصيل اس

test وأظيرت النتائج أن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات ،)
( لصالح طالبات المجموعة ٓٙ( وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓمجموعتي البحث عند مستوى داللة )

أكبر من القيمة التائية الجدولية ( 0ٖٗٓ٘التجريبية، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )
(، وعميو ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبل الفرضية البديمة، أي يوجد فرق ذو داللة 0ٕٓٓٓ)

إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن بإستراتيجية مثمث 
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طريقة االعتيادية في االستماع ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن بال
 ( يوضح ذلك:ٗاختبار التحصيل لصالح طالبات المجموعة التجريبية، والجدول )

 

 لاختبار التحصي االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في ( نتائج4جدول )

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التباين المعياري

 الحرية

مستوى  يةالقيمة التائ
الداللة   

 الجدولية المحسوبة 05,0

 28097 5038 27039 31 التجريبية
 دالة  20000 30405 60

 31097 5065 22061 31 الضابطة
 

مقدار حجم أثر الُمتغير المستقل " إستراتيجية مثمث االستماع " في الُمتغير 
 التابع "التحصيل":

ىو مجموعة من المقاييس اإلحصائية التي يستخدميا  Effect Sizeإن حجم األثر 
الباحث في البحوث التربوية والنفسية لمعرفة أىمية ما أسفَر عنو بحثو، وذلك من خالل قياس 
مقدار حجم األثر الذي ُتحدثو الُمتغيرات الُمستقمة في الُمتغيرات التابعة في بحثو؛ وتتميز ىذه 

عينة المستخدمة في البحث نظرًا لغياب كثير من شروط المقاييس بعدم اعتمادىا عمى حجم ال
 ةالمعاينة الجيدة في بحوث العموم التربوية، وىذا ما يؤثر عمى مقاييس الداللة اإلحصائي

التقميدية، ويؤدي إلى نتائج بحثية خاطئة إحصائيًا ُتِضلُّ الباحث وتؤدي بو إلى اتخاذ قرارات 
 (.ٕٗ،صٕٓٓٓغير مناسبة.)عفانة،

²مربع إيتا ويعد 
η  من طرائق حساب حجم األثر لممتغير المستقل عمى المتغير

التابع، وُتستخدم عند معرفة القيمة التائية المحسوبة )ت(؛ وتعد النتائج المستخرجة من خالليا 
الدليل القوي عمى األثر الفعمي لممتغير المستقل عمى نتائج البحث )الُمتغير التابع(. )أبو 

 (.ٕٗٗ،صٕٓٔٓحطب وصادق،
من طرائق حساب حجم األثر لممتغير المستقل عمى المتغير  (d)كما أن حجم األثر 

( تقوم عمى إيجاد الفرق بين متوسطي Cohen,1988التابع التي اقترحيا كوىين )
المجموعتين التجريبية والضابطة، ثم قسمة الناتج عمى االنحراف المعياري لممجموعة 
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ينة المجموعات متساويَن.)المنيزل الضابطة، بشرط أن يكون أفراد ع
 (.ٜٙٔ،صٕٓٔٓوغرايبة،

ولمتعّرف عمى مقدار حجم أثر إستراتيجية مثمث االستماع في التحصيل، طبقت 
(، وىو ذو حجم تأثير كبير حسب معيار 0ٕٔٙٓ"، وقد بمغ )²ηالباحثة معادلة "مربع إيتا 

 ( يوضح ذلك:٘( لحجم األثر، والجدول )ٕٓٓٓ)عفانة،
 ²η( قيم حجم األثر ومقداره حسب قيمة مربع إيتا 5جدول )

 

 قيم حجم األثر ومقداره نوع الوسيمة اإلحصائية

 ²ηمربع إيتا 
 فأكثر 0014 0014 - 0006 0006 - 0001 

 كبير متوسط صغير
 

( وىو حجم كبير 0ٛٗٙٓ( لمتعّرف عمى حجم األثر وقد بمغ )dكما طبقت معادلة )
(؛ ٜٕٔ،صٕٗٔٓ( لحجم األثر.)الكيالني والشريفين،Cohen,1988حسب معيار كوىين )

 ( يوضح ذلك:ٙوالجدول )
 ( ومقدار التأثيرd( قيم حجم األثر )6جدول )

 قيم حجم األثر ومقداره نوع الوسيمة اإلحصائية

d 
 فأكثر 0040 0039 - 0025 0024 - 0010 

 كبير متوسط صغير
 

 :Discussion of results النتائج  مناقشة
أظيرت نتيجة البحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن األدب 
والنصوص بإستراتيجية مثمث االستماع عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن المادة 

 نفسيا بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى ما يأتي:
 واالستيعاب، االستماع، من الطالبات إستراتيجية مثمث االستماع تمكن ن. إٔ
 منطقيًا. وترتيبيا ودمج األفكار والتفسير،
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 الجيد االستماع أىميا ميمة رؤوس ةثالث ليا التي االستماع، مثمث إستراتيجية . إنٕ
 ساعدت الطالبات، تمقييا التي األسئمة عن واإلجابة ةالمتحدث مع التفاعل الذي يتبعو الالفعّ 
 ًا.يوذىن وجسدياً  وعاطفياً  حسياً  التعمم عمميات خالل انشغالين في يتعممنأن 

 العممية في الطالبات حواس كل إشراك عمى االستماع مثمث إستراتيجية عممت. ٖ
 الواعي والفيم واإلدراك االنتباه زيادة في الواضح اإليجابي األثر لو كان مما التعميمية التعممية،

 التي والدروس التعميمية المادة مع وتفاعالً  وتحصيالً  وعياً  وانعكاسيا لنصوص االستماع،
 .االستراتيجية اللُطبقت خ

تعد استراتيجية مثمث االستماع صيغة تدريسية تتطمب الكثير من المناقشات . ٗ
يما تقول، ن تسيم في التعمم التعاوني، من خالل تفكيرىا فأتتيح الفرصة لكل طالبة  إذالصفية 

استخدامين لممواقف التي تتطمب في أثناء ومن ثم تكتسب الطالبات المنافسة والثقة بالنفس 
 عدىا لين الُمدرسة وتساعدىن فييا.االنتباه لديين والتي تُ 

أثناء تنفيذ األنشطة الصفية  طالبات عينة البحث في مناقشة األسئمة . ساعدت ٘
 أدت  من ثملديين من معارف وتجارب سابقة، و  عمى التفاعل فيما بينين واستثمار ما
دراك المفاىيم ا  ثر كبير في بناء المعرفة و ألى ظيور إالمشاركة الفاعمة في عممية التعمم  

فأعطى نشطة، والحقائق الجديدة، وتشجيع الحوار حول المواضيع التي ىي من صمب عمل األ
في الدرس وتنشيط البنى المعرفية  الفرصة لجميع طالبات المجموعة التجريبية المشاركة ذلك

 لديين، مما ساعد في تحسين تحصيمين .
ويمكن ذلك  الطالبة من قبل هسموب لم تعيدأ  ن التعمم وفق مجموعات صغيرة. إٙ

ضفاء، منح الطالبات الثقة بالنفس في يسألن  فأخذنجو من الحيوية والنشاط بين الطالبات  وا 
لى أي حد ا  دراك لما يقرأن ؟ ولماذا؟ و إكثر أصبحن أو  وُيحممن ويُّعقبن عمى معمومات بعضين،
خمق جو من التعاون فيما بينين من إلى  دىأ مما نجحن في تحقيق استيعابين لمموضوع،

 جابة الصحيحة.أجل اكتشاف اإل
كيزىن وانتباىين مما . استخدام أسموب التغذية الراجعة ساعد الطالبات عمى زيادة تر ٚ

 أدى إلى زيادة تحصيمين الدراسي.
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تنمية ميارات  ىإلدى أالطالبات،  والتدوين بينوار والح المناقشة أسموب استخدام. ٛ
كثر قدرة عمى ربط الفقرات المتضمنة في النص أصبحن أدبي، كذلك والتذوق األ االستماع
 لممادة الدراسية. ناستيعابيفكار رئيسة وثانوية فازداد ألى إوتحميميا 
(، من حيث أثر ٕٙٔٓ. اتفقت ىذه النتيجة )بصورة عامة( مع دراسة )الكعبي،ٜ

 إستراتيجية مثمث االستماع  في التحصيل.
 :Conclusionsاالستنتاجات 

 :تيةلى االستنتاجات اآلإ تخمص الباحثةفي ضوء نتائج البحث الحالي 
فاعمية في التحصيل الدراسي من الطريقة ن إستراتيجية مثمث االستماع أكثر . إٔ

 دب والنصوص.طالبات الصف الخامس العممي في األ في تدريس عتياديةاال
التدريس وفق إستراتيجية مثمث االستماع مع متطمبات التربية الحديثة  . يتماشىٕ

ات السيما في الميدان التربوي مما يساعد عمى تحقيق اتجاه رئيس من اتجاىو والتطور العممي 
 الفكر التربوي المعاصر وأىدافو وىو استثارة وتحفيز الطالبات نحو التعمم.

تدريس وفق إستراتيجية مثمث االستماع عمى ظيور سموكيات مرغوب فييا . ساعد الٗ
التفسير، و االستماع، و الجديدة،  لألفكاراالستكشاف و االستقصاء، و  لدى الطالبات منيا البحث،

طرح و  ،ثار لديين روح المنافسةأمما  المنطقي لممادة الدراسية،الترتيب و  فكار،دمج األو 
 بأنفسين، مايجابية خالل الدرس مما عزز من ثقتين ومشاركتين اإل ،ثارتياا  التساؤالت و 

 ساعد عمى التغمب عمى صعوبة المادة وشد انتباىين والتركيز طوال وقت الدرس.و 
 :Recommendationالتوصيات 

 الباحثة من نتائج فإنيا توصي بما يأتي: في ضوء ما توصمت إليو
ستراتيجية مثمث إدرسي ومدرسات المغة العربية عمى التدريس وفق حث مُ . ٔ
وتزيد من  ،عمى التعمم نوتحفزى نعمى توظيف مياراتي الباتنيا تساعد الطإذ إاالستماع، 

ذلك ينعكس في و  ،اتجاىات ايجابية نحو المادة التعميمية نوتكون لديي نوتشويقي نّ فعاليتي
 التحصيل.
دورات تدريبية لُمشرفي المغة العربية االختصاص وُمدرسييا وُمدرساتيا . إجراء ٕ 

 يعمى كيفية التدريس بإستراتيجية مثمث االستماع تحت إشراف ُمدربين ُمؤىمين من تدريسيّ 
 الجامعة .
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لذي ُيدرس دراج إستراتيجية مثمث االستماع ضمن مفردات مقرر طرائق التدريس ا. إٖ
ناء تأىيميم لمينة أث فيلطمبة كميات التربية والتربية األساسية مع بيان الخطوات الرئيسة 

 التدريس.
 :Suggestions المقترحات

 في ضوء ما سبق واستكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي :
في  ف عمى أثر )إستراتيجية مثمث االستماع( إجراء دراسة تيدف إلى التعرّ . ٔ

 تحصيل مادة المغة العربية أو مواد دراسية أخرى ولمراحل تعميمة مختمفة.
)إستراتيجية مثمث االستماع( وبمتغيرات أخرى الحالي  بحثإجراء دراسة مماثمة لم. ٕ

بداعي وميارات التفكير الناقد أو متغيرات سموكية مثل الميول أو مثل ميارات التفكير اإل
 .العربية االتجاىات نحو مادة المغة

 المصادر
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٗٔ، طعمم النفس التربوي(، ٕٛٔٓ. أبو جادو، صالح محمد )ٔ
مناىج البحث وطرؽ التحميل (، ٕٓٔٓ. أبو حطب، فؤاد عبد المطيف وصادق، آمال أحمد )ٕ

 المصرية لمنشر.، القاىرة، مكتبة األنجمو اإلحصائي في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية
مناىج البحث العممي في العموم التربوية (، ٕ٘ٔٓ. األسدي، سعيد جاسم وفارس، سندس عزيز )ٖ

 ، عمان، دار الوضاح لمنشر.والنفسية واالجتماعية واإلدارية والفنون الجميمة
 180إستراتيجيات التعمم النشط "(، ٕٚٔٓ. أمبو سعيدي، عبد اهلل خميس والحوسنية، ىدى عمي )ٗ

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕ، طإستراتيجية مع األمثمة التطبيقية"
 ، القاىرة، مركز عبد الرحمن بدوي.مناىج البحث العممي(، ٕٔٔٓ. بدوي، عبد الرحمن )٘
(، فاعمية إستراتيجية مثمث االستماع في ٕٙٔٓ. البصيص، حاتم وىاني، صفاء محمد سعيد )ٙ

مجمة ستماعي لدى تالميذ الصف الخامس األساسي في مدينة حمص، تنمية بعض ميارات الفيم اال
 .ٕٓٔ -ٖٚ(، صٖٚ(، العدد )ٖٛ، المجمد )جامعة البعث

، عمان، دار اإلعصار قمية والدافعية العقميةالرياضيات الع(، ٕٛٔٓالتميمي، أسماء فوزي ) .ٚ
 لمنشر.

، مناىج البحث في التربية وعمم النفس "األسس واألدوات"(، ٕٛٔٓ. الجابري، كاظم كريم )ٛ
 عمان، دار الوضاح لمنشر.
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المناىج وطرائؽ تدريس المغة (، ٖٕٔٓ. الجبوري، عمران جاسم والسمطاني، حمزة ىاشم )ٜ
 الرضوان لمنشر.، عمان، دار العربية

(، فاعمية ميارات التنظيم في تحصيل ٕ٘ٔٓ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمرزوك، نغم إحسان حسين )ٓٔ
مجمة كمية التربية األساسية لمعموم طالبات الصف الخامس العممي في مادة األدب والنصوص، 

 .ٕٜٔ-ٕٙٔ(،صٜٔمعة بابل، العدد )، جاالتربوية واإلنسانية
مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا "بين النظرية (، ٕٗٔٓ. الجعافرة، عبد السالم يوسف )ٔٔ

 عمان، مكتبة المجتمع العربي لمنشر. والتطبيؽ"،
 .، االمارات العربية المتحدةاستراتيجيات التدريس والتعميم(، ٕٓٔٓ) جمعة، آمال. ٕٔ

، التعمم النشط "طبيعتو، أىدافو، أنماطو، إدارتو، قياسو وتقويمو"(، ٕٛٔٓياد ). جمل، محمد جٖٔ
 اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي لمنشر.

(، معوقات استعمال اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس األدب ٕٛٔٓ. جناني، حسين شنين )ٗٔ
(، ٔ، جامعة واسط، المجمد )ة التربيةمجمة كميوالنصوص من وجية نظر مدرسي المغة العربية، 

 .ٜ٘٘ -ٗٙ٘ص
تدريس المغة العربية "بين الطرائؽ التقميدية (، ٜٕٓٓ. الدليمي، طو عمي حسين )٘ٔ

 ، عمان، عالم الكتب الحديث لمنشر.واالستراتيجيات التجديدية"
(، فاعمية أنموذج كولب في تحصيل طالب الصف الخامس ٕٙٔٓ. الرفيعي، قيس ذياب )ٙٔ
(، العدد ٖٕ، المجمد )مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانيةألدبي في مادة قواعد المغة العربية، ا
 .ٜ٘ٙ-ٕ٘ٙ(، صٙ)

، مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا(، ٕٗٔٓ. زاير، سعد عمي وعايز، إيمان إسماعيل )ٚٔ
 عمان، دار صفاء لمنشر.

ستراتيجيات تدريسيةالدماغ (، ٕٚٔٓ. الزىيري، حيدر عبد الكريم )ٛٔ "، والتفكير "أسس نظرية وا 
 عمان، مركز ديبونو لتعميم التفكير لمنش.

المناىج التربوية (، ٕٛٔٓوالزىيري، حيدر عبد الكريم ) الزىيري، عبد الكريم محسن. ٜٔ
تخطيطيا وفؽ نظرية التعمم المستند إلى  ،أنواعيا ،مكوناتيا ،ُأسسيا ،نظرياتياالحديثة"مفيوميا، 

 ، عمان، مكتبة المجتمع العربي لمنشر.تطويرىا ،تقويميا وفؽ معايير الجودة الشاممة، ماغالد
التدريس مياراتو (، ٜٕٔٓ. السامرائي، قصي محمد لطيف والبدري، فائدة ياسين طو )ٕٓ

 ، عمان، دار الرضوان لمنشر.واستراتيجياتو
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، عمان، دار اتيا التربويةطرائؽ التدريس العامة وتطبيق(، ٕٛٔٓ. سعادة، جودت أحمد )ٕٔ
 المسيرة لمنشر.

عمان، ، ٕ، طالتعمم النشط بين النظرية والتطبيؽ (،ٕٛٔٓ) وآخرون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٕ
 لمنشر. دار الشروق

، المممكة العربية ستراتيجية في التعمم النشطإ 101(، ٕٔٔٓ) الشمري، ماشي بن محمد. ٖٕ
 .السعودية

أسس القياس وأساليبو في البحث والممارسة في الخدمة (، ٜٕٔٓ. عبد المجيد، ىشام سيد )ٕٗ
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.االجتماعية

، عمان، دار ياطرائؽ تدريس المغة العربية وأساليب تدريس(، ٖٕٔٓ. عبد عون، فاضل ناىي )ٕ٘
 صفاء لمنشر.

إستراتيجيات فيم المقروء "ُأسسيا النظرية وتطبيقاتيا (، ٕٙٔٓ. عبد الباري، ماىر شعبان )ٕٙ
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕ، طالعممية"

، عمان، دار صفاء االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعال(، ٜٕٓٓ. عطية، محسن عمي )ٕٚ
 لمنشر.

(، حجم التأثير واستخداماتو في الكشف عن مصداقية النتائج في ٕٓٓٓ. عفانة، عزو إسماعيل )ٕٛ
 .ٛ٘-ٜٕ(، صٖ، العدد )مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةالبحث التربوية والنفسية، 

، ، عمان٘، طاالختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(، ٕٛٔٓ. عالم، صالح الدين محمود )ٜٕ
 دار الفكر ناشرون وموزعون.

التعمم النشط "نحو فمسفة تربوية تعميمية (، ٕٓٔٓ. عواد، يوسف ذياب وزامل مجدي عمي )ٖٓ
 ، عمان، دار المناىج لمنشر.فاعمة"

، أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية(، ٜٕٔٓ. غرايبة، فوزي وآخرون )ٖٔ
 ، عمان، دار وائل لمنشر.ٚط

، ترجمة )محمد نبيل مناىج البحث في التربية وعمم النفس(، ٕٓٔٓ. فان دالين، ديو بولد )ٕٖ
 نوفل وآخرون(، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية.

المبادئ األساسية في القياس والتقويم التربوي (، ٕٙٔٓ. الفتمي، حسين ىاشم ىندول )ٖٖ
 ، عمان، دار الوضاح لمنشر.والنفسي
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(، أثر ميارة استنطاق النص في ٕٙٔٓ. فرمان، جالل عزيز وعودة، مرسال عبد الحميد )ٖٗ
مجمة كمية التربية التحصيل والتذوق األدبي لمادة األدب والنصوص لدى طالبات الخامس العممي، 

 .ٗٛ٘-ٜٙ٘(، صٕ٘، جامعة بابل، العدد )األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية
(، أثر إستراتيجية مثمث االستماع في تحصيل مادة ٕٙٔٓحيط حسن ). الكعبي، بالسم كٖ٘

، جامعة مجمة األستاذالجغرافية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طالب الصف األول المتوسط، 
 .ٕٖٛ -ٖٖٓ(، صٕ(، المجمد )ٜٕبغداد، العدد )

بحث في العموم التربوية مدخل إلى ال(، ٕٗٔٓ. الكيالني، عبد اهلل زيد والشريفين، نضال كمال )ٖٙ
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٖ، طواالجتماعية )أساسياتو، مناىجو، تصاميمو، أساليبو اإلحصائية(

 دار القممالكويت، ، االتجاىات الحديثة في التربية والتعميم ،(ٜٕٓٓالمبارك، أحمد سالم ). ٖٚ
 .لمنشر
، عمان، المقاييس النفسية والتربويةأسس بناء االختبارات و (، ٕٗٔٓ) . مجيد، سوسن شاكرٖٛ

 مركز ديبونو لتعميم التفكير.
، القياس والتقويم لمطالب الجامعي(، ٜٕٔٓ. مجيد، عبد الحسين رزوقي وعيال، ياسين حميد )ٜٖ
 ، بغداد، مكتب اليمامة لمطباعة والنشر.ٕط

 .، عمان، دار المناىج لمنشرالبحث العممي ومناىجو(، ٕٚٔٓ. محجوب، وجيو )ٓٗ
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕ، ططرؽ تدريس المغة العربية(، ٕٓٔٓ. مدكور، عمي أحمد )ٔٗ
، عمان، دار المسيرة ٕ، طإستراتيجيات التعمم والتعمم المعرفية(، ٕٙٔٓ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ٕٗ

 لمنشر.
، عمان، دار ٛ، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفسأ(، ٕٚٔٓ. ممحم، سامي محمد )ٖٗ

 المسيرة لمنشر.
مناىج البحث في العموم التربوية (، ٜٕٔٓ. المنيزل، عبد اهلل فالح والعتوم، عدنان يوسف )ٗٗ

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.والنفسية
اإلحصاء التربوي )تطبيقاتو باستخدام الرزم (، ٕٓٔٓـــــــــــــــــــــــــــــــــ وغرايبة، عايش ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ٗ

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕ، طاإلحصائية لمعموم االجتماعية(
اتجاىات حديثة في تعميم العموم في ضوء المعايير العالمية (، ٕ٘ٓٓ. النجدي، أحمد وآخرون )ٙٗ

 ، القاىرة، دار الفكر العربي لمنشر.ر والنظرية البنائيةوتنمية التفكي
47. American Heritage Dictionary of the Engle Language, 4th edition Copyright 

(2010), by  
     Houghton Mifflin Harcourt pulishing company, published by Houghton Mifflin 

Harcourt. 
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48. Peers, I.S (2006), Statistical Analysis for Education & sychology Researchers, 

Taylor &  
     Francis Inc. USA 

49. Ravid, R. (2011), Practical Statistics for education, 4th ed, Rowman & 

Littlefield     Publishers, Inc, United Kingdm.  
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