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 :الممخص
أثر إستراتيجية مثمث االستماع في التمثيل  عمى تعّرفالهدف البحث إلى 

ة من طالبات لب( طإٙمن )التي تكونت عينة البحث  من خالل  المعرفي
الصف الخامس العممي األحيائي في مدرسة ثانوية الرجاء لمبنات في مدينة 

 ن، وزعمٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالرمادي/ مركز محافظة األنبار لمعام الدراسي 
( طالبة في كل ٖٔوضابطة بواقع ) إلى مجموعتين تجريبيةبالتساوي 

غيرات )الُعمر تبين المجموعتين إحصائيًا في مُ كافأت الباحثة  مجموعة، ثم
(، ، واختبار القدرة المغوية، واختبار معمومات سابقةالزمني، واختبار الذكاء

وزعت ( فقرة ٖٙمقياسًا لمتمثيل المعرفي لممعمومات تألف من ) تأعدّ وقد 
( مجاالت، عممًا أن بدائل المقياس )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، ٙبالتساوي عمى )

( عمى التوالي، وقد تحققت ٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔت )نادرًا، أبدًا(، وأعطيت الدرجا
من صدق المقياس وثباته، وبعد تطبيق المقياس عمى طالبات المجموعتين 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات  أظهرت النتائج:
المجموعة التجريبية المواتي درسن بإستراتيجية مثمث االستماع ومتوسط 

بطة المواتي درسن بالطريقة االعتيادية في درجات طالبات المجموعة الضا
 مقياس التمثيل المعرفي لممعمومات لصالح طالبات المجموعة التجريبية
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Abstract: 

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

triangle strategy in listening to the cognitive 

representation of information among students of the fifth 

grade in literature and texts),The research sample 

consisted of (62) female students of the fifth grade of 

biological sciences in the secondary school of Raja for 

girls in Ramadi / Al Anbar province for the academic 

year 2018-2019. They were equally divided into two 

experimental and control groups with 31 students in each 

group. Between the two groups statistically in the 

variables (age, intelligence test, language ability test, and 

previous information test), and a measure of the 

cognitive representation of the information consisted of 

36 paragraphs distributed evenly over 6 domains. 

Sometimes, rarely, never), and grades (1,2,3,4,5) were 

given on the Wali, has verified the validity of the scale 

and stability, and after applying the scale to the students 

of the two 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 normal 

method in the cognitive representation measure 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 والنصووص ال يههول الطمبوة عمميوًا وأدبيوًا ويعوّدهم إعودادًا صوحيحًا 
، ألنوووه يحصووورهم فوووي فضووواء تجريووودي داخووول المدرسوووة ويبعووودهم عووون مجووواالت المعرفوووة والخبووورة

ويكتفي باتباع طرائق تدريس يطغى عميها الطابع التقميدي باالعتماد عموى التمقوين مون المودرس 
واالسووترجاع والحفووظ موون الطمبوووة، ويكوواد دور الموودرس يقتصوور عموووى نقوول المعمومووات وتيسووويرها 

 (.ٙٙ٘،صٕٛٔٓلمطمبة.)جناني،
ألدبية لمصف وجرت العادة بين مدرسي المغة العربية ومدرساتها عند تدريس النصوص ا

الخامس العممي أن يقرأ المدرس النص عمى طالبوه ثوم يأخوذ فوي شورح كمماتوه التوي تحتواج إلوى 
شورح، ثوم يشورح الونص بعود ذلوك بيتوًا إن كوان شوعرًا، وفقورة فقورة إن كوان نثورًا، والطوالب حينووذاك 

ضوهم إلوى ينصتون محاولين أن يفهموا مما يمقيه عميهم من أفكار، وقد يدفع التفوق أو غيور  بع
المناقشة، وقد تكون مناقشة قصيرة ليس فيهوا شويء مون إظهوار ذاتيوة الطالوب، بول كول موا فيهوا 
هو محاولة الفهم لهذا الذي يمقيه المودرس  وهوذا راجوع إلوى اسوتعمال طرائوق تودريس ال تتناسوب 
مع خصوصية المادة، أو استعمال أسموب في التدريس ال يهلف بين النص وقموب الطالب وال 

شووف عمووا يفوويض بووه الوونص موون ألوووان الجمووال الفنووي الووذي يسووتهويهم ويوودفعهم إلووى ا قبووال يك
 (.ٕٙٔ،صٕ٘ٔٓعميه. )الجبوري والمرزوك،

وجووود  فووي الموودارس الثانويووة الحظووتالمغووة العربيووة  موون خووالل خبوورة الباحثووة فووي توودريس
فووي  ةفالطالبووبوودور مباشوور فووي التقميوول موون فاعميووة التوودريس،  هممشووكالت تدريسووية متعووددة، تسوو

مووووون دراسوووووة النصووووووص األدبيوووووة التوووووي ازدحموووووْت بمعووووواني المفوووووردات  تشوووووكوالمراحووووول التعميميوووووة 
 يهنّ عن الفقر البوال  لود فضالً ، والجماليات، وتحميالت النص التي تقوم عمى ساق الحفظ غالباً 

هوداف هم األسباب التي ُذكرت في مجال ضعف تحقق األأفي استخراج جماليات النص، ومن 
 هنّ جوة من تدريس األدب، تقميديوة طرائوق التودريس المسوتعممة وافتقارهوا إلوى مقوموات تحفيوز المر 

فطرائوووووق التووووودريس المتبعوووووة فوووووي تووووودريس األدب والنصووووووص ال تتعووووود  طريقوووووة   عموووووى التفكيووووور
 يتحموول العووبء األكبوور فووي عمميتووي التوودريس والشوورح  فهووت ةالمحاضوورة أو المناقشووة، والمدرسوو

مع بعوض المالحظوات الخاصوة بالودرس إلوى جانوب أسوئمة  درسطوال ال مقي الموضوع المقررتُ 
 لووودنمعينوووة لممراجعوووة والتطبيوووق فوووي نهايتوووه، حتوووى أصوووبحت تموووك الطرائوووق مووودعاة لمممووول مووون 

غموووب أ، ويظهووور ذلووك بوضووووح فووي ضوووعف قوودرة هنّ ألنهوووا خاليووة مووون أيووة إثوووارة لتفكيوور  الطالبووات
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عموى  نّ ل حقيقوي ومسوتمر، وتركيوز جهوودهبشوك البواتعمى تحريوك الدافعيوة عنود الط اتالمدرس
وأكوود كثيووٌر موون ، طرائووق وأسوواليب أخوور  فاعمووة مووا يسووتعممنّ  أسووموب واحوود فووي التوودريس، ونووادراً 
عيووق نمووو ا بووداع وتشووجع تُ  ن أغمووب الطرائووق المتبعووة حاليوواً أالمتخصصووين فووي التربيووة والتعموويم 

مووودارس الثانويوووة وا عداديوووة فوووي مدينوووة   وقووود زارت الباحثوووة ميووودانيًا عوووددًا مووون الالحفوووظ والتقميووود
الرمووادي، والتقووت بمدرسووات المغووة العربيووة لمصووف الخووامس العممووي، وقوود أكوودن عمووى انخفوواض 
مستو  تحصيل طالباتهّن في األدب والنصوص، وقد عزت البعض منهن هذا االنخفواض إلوى 
، النصوووووص المختووووارة فووووي كتوووواب األدب والنصوووووص ومووووا تتصووووف بووووه موووون صووووعوبة فووووي المفووووظ

وغمووض فووي المعوواني، وغيوواب جموال فكوورة والعاطفووة والخيووال واألسوموب الموسوويقي  ممووا يووهدي 
إلى انصرافهن عن حفظ تمك النصووص وفهمهوا وتوذوقها، إذ يعوّدونها مون الواجبوات الثقيموة، وال 
يولونها إال اهتمامًا قمياًل، والسبب قد يرجع إلى أن أغمبهن يعُدْدَن الحفظ من أصوعب العمميوات 

لذهنيوووة، أو أن الووونص األدبوووي المطمووووب حفظوووه مووونهن جوووافغ صوووعبغ وذلوووك يوووهدي إلوووى غيووواب ا
عنصر مهوم مون العناصور التوي ُتعيونهن عموى الفهوم والتوذوق وهوو عنصور التشوويق  كموا عوزت 

المتبعوة فوي التودريس التوي ال  ةبعوض المدرسوات هوذا االنخفواض الوى طرائوق التودريس االعتياديو
ئقهن إلوووى عوووادات رتيبوووة موووا إن تركنهوووا استوحشووون لهوووا، وأكووودن أن تجووودي نفعوووًا، فتحولوووت طووورا

التقصير ال يتحممنه لوحدهن  الطرائق وا ستراتيجيات الحديثوة فوي التودريس تحتواج إلوى تودريب 
وممارسوة ضومن بورامج أو نودوات ومحاضورات تطويريوة معوّدة مون لودن الموديريات العاموة لتربيووة 

 داد والتدريب في مديرية تربية األنبار.أو الوزارة، وهذا ما يفقد  قسم ا ع
يتضح لمباحثة مما تقدم أن هناك مشوكمة وهوي ضوعف الطالبوات فوي األدب والنصووص، 
وأن أغمب طرائق التدريس تتسم بالطابع االعتيادي من حيث إلقاء الدروس عمى الطالبات مموا 

عف فوويهن روح تجعمهون مسوتمعات تمتمقيواتت لممعموموات ومون ثووم اعتموادهن عموى غيورهن وتضو
ا بداع وعممية التفكير، لذلك كان لزامًا عمى من َيهمُه شوأن المغوة العربيوة وطرائوق تدريسوها أن 
يبحووث عوون االتجاهووات الحديثووة فووي تدريسووها عامووة واألدب والنصوووص خاصووة، وعميووه اختووارت 

عرفوة الباحثة إستراتيجية مثمث االستماع لتدريس األدب والنصوص لطالبات الخامس العمموي لم
تر  ضرورة توظيف دراستها وتوجيهها الجهود العمميوة أثرها في تمثيمهن المعرفي لممعمومات  و 

 الراميووة إلووى حووول مشووكمة توودريس األدب والنصووووص فووي إطووار التربيوووة الحديثووة وبنوواء شخصوووية
المتعمموووة بجوانبهووا عاموووة وجعمهووا قوووادرة عمووى التعامووول فووي مختموووف المواقووف والمعوووارف  الطالبووة
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في دراسة األدب والنصوص  هاالقرارات المناسبة بشأن العديد من المشكالت التي تواجهواتخاذ 
فووي الصووف، وموون هنووا تظهوور الحاجووة إلووى تطوووير عمميووة توودريس األدب والنصوووص وتحسووينها 
لمسير في تعميمها عمى وفق أفضول األسواليب التوي تيسورها وتسواعد عموى النجواح فوي تدريسوها، 

حود  اسوتراتيجيات إالباحثوة أن اختيارهوا  ر ت حديثوة فوي تدريسوها، وتوومنها اعتمواد اسوتراتيجيا
الفرصوووة الجيووودة لممشووواركة  طالبووواتلمسوووتتيح إسوووتراتيجية مثموووث االسوووتماع( وهوووي )الوووتعمم النشوووط 

 . فيه نإنشاء أو تعديل معرفته نوبإمكانه األدب والنصوصوالتفاعل في دروس 
 سهال اآلتي:ومن هنا تتحدد مشكمة البحث من ا جابة عن ال

الصػؼ  الباتط التمثيل المعرفي لممعمومات لدىفي  أثر إستراتيجية مثمث االستماعما 
 في األدب والنصوص ؟ لعمميالخامس ا

 : The significance of the researchأىمية البحث
فاقت ما سبقتها مون تطوورات عموى موّر العصوور، ويتطموب  عمميةالبشرية تطورات تواجه 

قاعدة عممية قوية األساس تههل مجتمعنا لمواكبوة التغيورات السوريعة التوي تنوتج  مواجهتها وجود
فووي إحووداث هووذ  التغيوورات، إذ تقووع عمووى التربيووة المسووهولية الرئيسووة سووهام عنهووا وتههمهووا إلووى اال

بوصووووفها األداة القووووادرة عمووووى تطوووووير إمكانووووات المتعممووووين بمووووا يمكوووونهم موووون التعاموووول مووووع هووووذ  
 .(ٔٔص ،ٕ٘ٔٓ ،عبد الكريمرزوقي و ). التطورات العممية

وعميووه اتجهووت التربيووة الحديثووة نحووو الطالووب موون خووالل تفعيوول دور  التعميمووي ومشوواركته 
الفّعالة، فضواًل عون اهتمامهوا الواضوح بإسوتراتيجيات التودريس الحديثوة التوي تراعوي مسوتو  نموو 

ثوووارة اهتموووام هم نحوووو الموووادة الدراسوووية، الطمبووة وحاجووواتهم وميوووولهم وقووودراتهم وخبوووراتهم السوووابقة، وا 
فطرائق التدريس الجيدة والفّعالة هي التي يكون فيها نشاط الطمبة محوريًا وأساسويًا موع اقتصوار 

 (.ٛٔ-ٚٔ،صٜٕٔٓدور المدرس عمى المتابعة والتوجيه.)شناوة وعبد األمير،
وال تسووتطيع التربيووة تحقيووق أهوودافها فووي المجتمووع إال بوسوويمة اتصووال يمكوون عوون طريقهووا 

طبيق النظم التعميمية العممية أال وهي المغة، فهي ليسوت مجورد وسويمة لمتعبيور أو التواصول أو ت
شووكل لموضوووع أو وعوواء خووارجي لفكوورة أو لعاطفووة أو إشووارة إلووى فعوول، بوول إنهووا وعووي ا نسووان 
، بكينونته الوجودية، وبصيرته التاريخية، وبهويته الذاتية واالجتماعية والقومية وكميتوه ا نسوانية

 .م األمووووووووووووومبنوووووووووووووى المجتمعوووووووووووووات وتقووووووووووووووّ وبواسوووووووووووووطتها يتواصووووووووووووول النووووووووووووواس فيموووووووووووووا بيووووووووووووونهم، فتُ 
 .(ٚٗٔ،صٕٗٔٓ)الجعافرة،
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( ا نسوووان مووون غيووور  مووون مخموقاتوووه بالمغوووة، فموالهوووا لموووا ارتقوووت األموووم وقووود مّيوووز ا  )
 يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱوتطووّورت  فهووي موون أكبوور الوونعم التووي أمووتنإل ا  بهووا عمووى ا نسووان، 

(، فبدونها يبقى ا نسوان بعيودًا ٗ-ٔالرحمن:) َّ زت رت يب  ىب نب مب زب رب
منفصاًل عن مجتمعه، ولوالها لضاعت األمم بأسرها، فمون المسوّمم بوه تأن المغوة هوي ظول حيواة 
األمووة والموورلة التووي تبوودو فيهووا حووال تمووك األمووة ومووا هووي عميووه موون سوومو أو ركووود، وهووي الوسوويمة 

دبهوووا وتكتوووب تأريخهوووا وتسوووتوعب نتووواج عقوووول الوحيووودة التوووي تسوووجل بهوووا األموووة عمومهوووا وتووودّون أ
أبنائها في مختمف نواحي النشاط البشري، لذا فهي ألزم لوازم األمة الحيوة المسوتقمة التوي تشوعر 

 (.ٜٕ،صٕٕٔٓبوجودها وتحس بكرامتهات.)إسماعيل،

السونين قيموة المغوة ووجووب العنايوة بهوا، فقوال كممتوه  لالف وقد الحظ أحود الحكمواء قبول 
لووو ُأتوويح لووي الحكووم لبوودأت بإصووالح المغووة فهووي أداة الرسوواالت السووماوية والمووذاهب  ت المووأثورة:

 الدنيويوووة، والمعوووامالت ا نسوووانية، وهوووي العمموووة األدبيوووة األزليوووة المتداولوووة بوووين النووواس جميعوووًات.
 .(ٔٙٛ،صٕٙٔٓ)الشال ،

هنيووة ويوور  عمموواء الوونفس أن المغووة هووي الوسوويمة التووي يمكوون بواسووطتها تحميوول الصووورة الذ
إلى أجزائها وتركوب هوذ  الصوورة مورة أخور  فوي أذهاننوا أو أذهوان غيرنوا مون طريوق وضوع هوذ  
األجووزاء فووي تركيووب خوواص، والمغووة فووي نظوورهم جوووهر التفكيوور، ألنهووا أداة الفكوور لموصووول إلووى 

 (.ٕٕ،صٕٚٔٓالمدركات وفي القيام بالعمميات العقمية جميعها.)عبد عون والعطار،
ٱاألخووور ، المغوووات مووون بوووه امتوووازت جمووويالً  حووودثاً  العربيوووة بالمغوووة لكوووريما القووورلن نوووزول وكوووان

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱ
(  فعموووووى لسوووووانها يقوووووول تحوووووافظ ٜ٘ٔ –ٕٜٔالشوووووعراء:) َّ يي ىي ني مي زي ري
 إبراهيمت:

 وِسْعُت ِكتاَب اهلِل لفظًا وغايًة            وما ِضْقُت عن آٍي بو وِعظاتِ 
 عن َوصِؼ آلٍة         وَتْنِسيِؽ أسماٍء لُمْختَرعاِت ؟ فكيؼ أِضيُؽ اليومَ 

ن  رجاحتهوا عموى دليول البشور لبنوي سوماوية رسوالة لخور لغوة لتكوون () ا  من اختيارها وا 

ٱٱبا بانووة، () وصوفه عربووي بمسوان لدم بنووي إلوى وتوصويمها ا لهيووة، المعواني حموول عموى وقودرتها
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 حن جن ىميم ممحمخم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ
 (.ٔٚ٘،صٕٙٔٓوعودة، )فرمان(.ٖٓٔ النحل:) َّ مه جه ين ىن من خن

نهوا لغووة إعوراب أو العروبوة أو العروبيوة أي وقود اكتسوبت المغوة العربيوة هوذا االسووم مون ا 
  نإ الفصوواحة والبيووان والوضوووح لووذلك ُسوومي العوورب أنفسووهم عربووًا وسووّموا سووائر األمووم أعوواجم أي

نهووا الدوحووة إالل باسووقة األفنووان ظووة الفوور اكالمهووم غيوور مفهوووم  كمووا أنهووا لغووة عميقووة الجووذور و 
الشووامخة فووي ريوواض لغووات العووالم، وقوود حافظووت عمووى نضووارتها وحيويتهووا وقوودرتها عمووى العطوواء 

ا، موووا بووداع، فووي حووين ذبمووت شووقيقاتها موون المغووات وأفمووت نجومهووا كاليونانيووة والالتينيووة وغيره
بقائهوووا مووون االنووودثار والضوووياع وصوووونها و  عميهووواوكوووان لمقووورلن الكوووريم األثووور البوووارز فوووي الحفووواظ 

مكانوة خاصوة ال تشواركها فيهوا لهوا و  والحفواظ عموى مكانتهوا وصومودها فوي وجوه الريواح العاتيوة،
أيووة لغووة أخوور  فووي العووالم، بوصووفها لغووة القوورلن الكووريم، ويجووب أْن نحوورص عميهووا حرصوونا عمووى 

 .(ٔ٘،صٕٗٔٓ)مصطفى، .حفظ القرلن الكريم وفهمه
أن نخمووص لهووا وأن نبووذل الجهووود لرفووع شووأنها وسوويادتها فووي  إذن موون حووق العربيووة عمينووا

مجتمعنا العربي، ويحثنا الثعالبي في كتابه تِفْقُه اّلمَغِة َوُسور  الَعَرِبيإلوِةت عموى حوب العربيوة والعنايوة 
(، وموون أحووب الرسووول العربووي أحووب العوورب، )محموود ا  أحووب رسوووله بهووا بقولووه: تموون أحووب 

نوزل أفضول الكتوب عموى أفضول العجوم والعورب، ومون بهوا بيوة التوي ومن أحب العورب أحوب العر 
 (.ٕٕ،صٕٛٔٓ)الدهمكي، ه إليها.تأحب العربية ُعني بها وثابر عميها، وصرف هم

واعتووادت مدارسوونا عمووى توودريس المغووة العربيووة مقسوومة عمووى فووروع، وكوول منهووا يأخووذ حظووه 
موا اختمفوت فوروع المغوة مون حيوث من المنهج والطريقة والوقت مستقاًل عن بقية الفروع، لكون مه

األهداف والطريقة والمحتو  إال إنها كمها تهدف إلى تمكين المتعمم من المغة تعبيرًا، كموا تخودم 
 (.ٔ٘،صٜٕٔٓالمواد الدراسية األخر .)العرنوسي والطائي،

فاألدب فرع من فروع المغة العربية وركن من أركانها، وهو بمثابة عماد مرصوص لحفظ 
رأس الفنوون ويحتووي  هووو هو ميزان القدرة عمى استعمال األلفاظ بنحو جيود وصوحيح، كيانها، و 

عمى ألوان من صنع الخيال وعميه قالوا ت اطمبوا األدب فإنوه موادة لمعقول، ودليول عموى الموروءة، 
 ت. وصاحب في الغربة، ومهنس في الوحشة، وحمية في المجموس، ويجموع لكوم القمووب المختمفوة

 .(ٕٛٗ،صٖٕٔٓ ،انيالسمط)الجبوري و 
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من الفنون ا نسانية التي يتخذها األديب تعبيرًا عما يجيش في صدر  مون أفكوار  واألدب
 .(ٔٚ،صٖٕٔٓ،داخلو  أو خواطر أو عواطف بما يترك أثرًا في القارئ والمستمع. )زاير

واألدب مووون الفنوووون الراقيوووة التوووي توووهدي إلوووى إحوووداث المتعوووة والتوووأثير فوووي نفوووس المتمقوووي، 
)عبووود  العمووول األدبوووي بضووووء سوووراج يخووورج منوووه ويتسووومل حتوووى يصووول إلوووى نفوووس القوووارئ. يشوووّبهو 

 (.ٕٔٓ،صٕٙٔٓ الباري،
 وأخيورًا، والً أ ودراسته هوي دراسوة الحيواة ا نسانية،األدب هو الثمرة العميا لتجارب الحياة و 

 وال تحوود  حوودود جاموودة ولمووا كانووت الحيوواة فووي تفاعوول ونمووو مسووتمر،مووذهب معووين  هوال يسووتوعب
 ةسونألعموى  نثوراً  أو الحياة التي تووحي بهوا شوعراً  رسالةوهو  ومرلتها،قى وجه الحياة بسي فاألدب

وال  ا نسوووانيمموووه  عموووى السووومع ال لمووونفس ضووويفاً  حبيبووواً  األدبصوووفيائها ويبقوووى أالمختوووارين مووون 
وجوودان وهمووس الخوواطر لمخوواطر ومناجوواة الووروح الحووديث    ألنووهيكرهووه القمووب يسووأمه الووذوق وال

فهووو يعنوووى بجموووال ، األسوووموبجموووال فووي الفكووورة وجموووال فووي الخيوووال وجمووال فوووي  واألدبوح لموور 
الت الفكر كوالفنون والعمووم المختمفوة التوي االوثيقة بمج هوله صمت،الروح ويعنى بجمال الطبيعة 

 (.ٜٕ، صٕٚٔٓوالعطار، عون .)عبد والمجتمعات ا نسانتدرس حياة 
ثبووت يثانويووة عمووى وجووه الخصوووص، فموون خاللووه المرحمووة ال مبووةولووبدب أهميووة كبيوورة لط

مووون أدوار  هوووم، بموووا يقدموووه األدب لهمفوووي ا حسووواس باسوووتقالليتم ، وتشوووبع رغبووواتهمذاتهووو الطمبوووة
ميوووا ثووول العُ بطوليوووة فوووي القصوووص، وتجوووارب األدبووواء والشوووعراء التوووي يوووتعمم منهوووا بعوووض القووويم والمُ 

وتجديوود  مموولء أوقووات فووراغه، كمووا ُيسووهم فووي موالخصووال الحميوودة لتصووبح جووزءًا موون شخصوويته
إلووى البحوووث فووي مصووادر الثقافوووة  مبتووراث لبائهووا وأجووودادها، ودفعهوو مالووذهني، وتوصووومه منشوواطه

بألفووواظ  مالمغويوووة، ويموووده محوووب القوووراءة والمطالعوووة، ويزيووود مووون ثوووروته مالعربيوووة مموووا ُينموووي لوووديه
اسوتعمااًل صوحيحًا فوي وأساليب وتراكيوب وأفكوار جديودة ومعواٍن مبتكورة، واسوتعمال المغوة العربيوة 

القووراءة والكتابووة، وقوود حظووي باهتمووام كبيوور موون البوواحثين، وحوواز مكانووة متميووزة فووي منوواهج المغووة 
العربيووووووووووة وطرائووووووووووق تدريسووووووووووها، لوووووووووودور  فووووووووووي توجيووووووووووه طمبووووووووووة المرحمووووووووووة الثانويووووووووووة وصووووووووووياغة 

 (.ٖٕٔ،صٕٗٔٓشخصيتهم.)حمادي،
سوهيل مهموة تحقيقوه، ويتضومن وُيعّد التدريس نشاطًا متواصاًل يهودف إلوى إثوارة التعمويم وت

وتوظيفهووا بكيفيووة مقصووودة موون  ثمارهامجموعووة موون األفعووال التواصوومية والقوورارات التووي يووتم اسووت
الموودرس الووذي يعموول وسوويطًا فووي إطووار موقووف تربوووي تعميمووي، ويفتوورض التربويووون أن التوودريس 
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غيوة تحقيوق أهوداف عمم له طرائقه وتقنياته، وأشوكال تنظويم مواقفوه التوي يتفاعول معهوا الطوالب ب
عمميووة تفاعميووة موون العالقووات والبيئووة واسووتجابة الطالووب التووي تشووكل دورًا  همنشووودة، وعميووه فإنوو

وينبغووي أن يوووتم الحكووم عميهووا فوووي التحميوول النهووائي موون خوووالل نتائجهووا وهووي تعمّوووم ، جزئيووًا فيهووا
 (.ٛ،صٜٕٓٓالمبارك،)الطالب. 

هووودفًا تربويوووة فوووي الموقوووف التعميموووي مووودرس أن يحقوووق ألم يو نجوواح عمميوووة التووودريس ينبغووو
يجابيووة فووي تفعيوول دور الطالووب ورفووع ر إسووتراتيجيات توودريس لهووا لثوواإوذلووك موون خووالل اسووتعمال 
قدراتوه  مون ، وُتزيودتساعد في نمو شخصية الطالوب بجوانبهوا المختمفوةو مستو  التحصيل لديه، 

 (.ٓٔ،صٕٔٔٓفي الكشف عن الحقائق والمعمومات. )الفالوقّي،
سووترا  ،التنظوويمو  ،التنسوويقو  ،الموودرس )العوورض فعمهووامجموعووة تحركووات يالتوودريس  تيجيةوا 

تحتووي  سوابقًا، وهويتدريسية مخطط لهوا  أهدافالنقاش( لغرض تحقيق ، و المشاركةو  ،التدريبو 
كمية لتودريس درس معوين  ةخط ن يشكالن معاً مذاال وا جراءهما الطريقة  أساسينعمى مكونين 

 (.ٔٙ،صٜٕٔٓ،البدري)السامرائي و  .ر دراسيو مقر أو وحدة دراسية أ
ستراتيجية التدريس الفّعالة هي التي تهتم بالتفاعل بين المدرس والطالوب، وتتويح فورص  وا 

يجووابي فووي تنفيووذ األنشووطة التعميميووة، فهووم إالمشوواركة لهووم فووي مواقووف الووتعمم، ويكووون لهووم دور 
ئهم ومدرسهم بمقدار موا تسومح في محاورة زمال همونيطرحون أسئمتهم ويبدون مالحظاتهم ويس

)جووووووابر  بووووووه قوووووودراتهم، بالقوووووودر الووووووذي يتيحووووووه الموووووودرس لهووووووم موووووون الحريووووووة فووووووي هووووووذا المجووووووال.
 .(ٚٙٔ،صٕٔٔٓولخرون،
ال يكون الطالب فيوه ف ،دور الطالب في التعمم الفّعال هو النمط الذي ُيَفّعل من التدريسو 

 أكثوربشوتى الوسوائل الممكنوة وبكمموات عون المعموموة  وباحثواً  لممعمومات فقوط بول مشواركاً  ياً متمق
يجابيووة لممووتعمم والتووي موون دقووة هووو نمووط موون التوودريس يعتموود عمووى النشوواط الووذاتي والمشوواركة ا 

والعمميوات العمميوة كالمالحظوة ووضوع  األنشوطةمجموعة مون  خاللها قد يقوم بالبحث مستخدماً 
المعمومووووات  إلووووىالتوصوووول الفووووروض والقيوووواس وقووووراءة البيانووووات واالسووووتنتاج التووووي تسوووواعد  فووووي 

 .(ٕٔ، صٜٕٔٓ، )المياحي.المعمم وتوجيهه وتقويمه إشرافالمطموبة بنفسه تحت 
ويعوود تطوووير إسووتراتيجيات التوودريس فووي زيووادة مسووتو  التحصوويل الدراسووي وتنميووة التفكيوور 

ي لد  الطمبة من أبرز المسهوليات التي ُتحتم عمى المربين االهتمام بها، فقد انتهى التعميم الوذ
ينظوور إليووه عمووى أنووه عمميووة تمقووين وتوصوويل المعمومووات وحشوووها فووي أذهووان المتعممووين، وينظوور 
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إليه اآلن عمى أنه موجه نحو عممية التعمم، وأصبحت عممية التدريس تمثل فون إحوداث الوتعمم، 
إذ يقووووم المعمووووم بتوجيوووه المتعممووووين عموووى القيووووام بأنشوووطة تعميميووووة يحصووومون موووون خاللهوووا عمووووى 

أنفسهم عن طريق التفاعل مع المواقف والبيئوات التعميميوة المناسوبة، ويوتم ذلوك مون المعمومات ب
خووووووالل تحديوووووود إسووووووتراتيجية توووووودريس مناسووووووبة تسوووووواعد عمووووووى تحقيووووووق األهووووووداف التووووووي يحووووووددها 

 (.ٚٙٔ،صٕٙٔٓالمعمم.)الطناوي،
وأكد عمماء النفس المعرفيوون أن الوتعمم هوو تغييور فوي السوموك المرئوي ونواتج عون التغيور 

معرفووة الطالووب أو بنائووه المعرفووي موون حيووث كووم المعرفووة وكيفيووة تنظيمهووا، وفووي ضوووء هووذ  فووي 
النظووورة وجهووووا اهتماموووًا خاصوووًا بالعمميوووات العقميوووة المعرفيوووة بوووربط عمميوووة الوووتعمم بأسوووس ونظوووم 
وتجهيووووووووووووووووووز المعمومووووووووووووووووووات، وتحكّمووووووووووووووووووه بتمثيوووووووووووووووووول تمووووووووووووووووووك المعمومووووووووووووووووووات معرفيووووووووووووووووووًا فيمووووووووووووووووووا 

 (.ٖ٘ٔ،صٜٜٜٔبعد.)الزيات،
ل ذهنووي ذو طبيعووة رمزيووة، أي حوودث داخمووي ال يمكوون رهيتووه مباشوورة، بوول فالمعرفووة تمثيوو

يمكوون االسووتدالل عميووه موون السووموك الخووارجي، فالطالووب يحووول المعطيووات الخارجيووة إلووى رموووز 
وتمثووووووويالت ذهنيووووووووة، فالمعرفوووووووة تتغيوووووووور بوووووووالمحيط والطريقووووووووة التوووووووي بوووووووودورها تتحووووووودد بووووووووالمحيط 

 (.ٖٔ،صٕٔٓٓالواقعي.)شمبي،
ثيول المعرفوي لممعموموات عموى التفواعالت البيئيوة والطريقوة أو األسوموب وترّكوز عمميوة التم

الوووذي يووور  أو يووودرك فيوووه الطالوووب موووا يحووويط بوووه، وتووورتبط بنموووو البيئوووة المعرفيوووة لمفووورد وتطوووور 
التكوينووات الجديوودة لموحوودات المعرفيووة والعمميووات والوظووائف المعرفيووة المختمفووة المنعكسووة عنهووا، 

لت عمى تطور الُبنى المعرفية لمطالب  ألن البنية المعرفيوة تشوّكل فكمما تعقدت هذ  الوظائف د
 (.ٔٚٔ،صٕٚٔٓأحد األسس المهمة التي تقوم عميها نواتج تمثيل المعرفة. )العتوم،

سووتراتيجيات حديثووة فووي التوودريس لمواكبووة التطووور إ تبنوويلووذا أصووبحت الحاجووة ممحووة إلووى 
مخططووووة تخمووووو موووون العشوووووائية س عمميووووة ألن تبنيهووووا يجعوووول موووون التوووودري العممووووي والتكنولوووووجي،

، منهووا: تنميووة قوودرة الطمبووة عمووى التفكيوور ضوومن الوصووول إلووى تحقيووق أهووداف مرجوووةيوالتخووبط، و 
 .(ٖٔ،صٕٙٔٓ)قطامي، .واتخاذ القرار، وتحسين مستو  تحصيمهم الدراسي

وعميه أصبح من المهم ا لمام بكل ما هو جديد في التدريس ووضعه موضع التنفيذ فوي 
ل التربوووي، السوويما أن العووالم يشووهد قفووزات نوعيووة وكميووة فووي مجوواالت الحيوواة جميعهووا، وأن العموو
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البقووواء عموووى ا سوووتراتيجيات التقميديوووة فوووي التووودريس سووويزيد مووون الهوووّوة بيننوووا وبوووين بمووودان العوووالم 
 (.ٜٕٙ،صٕٚٔٓالمتقدم.)الزهيري،

تعمويم والوتعمم خاصوة لذلك تنافس عمماء التربيوة والونفس عاموة والمهتموون مونهم بطرائوق ال
عمى طرح األساليب والتقنيات التعميميوة التعمميوة المتنوعوة التوي تجعول مون الموتعمم مفكورًا ناقودًا، 
بعوود أن كووان يمثوول المووتعمم المتمقووي لممعمومووات والناقوول لممعووارف والحقووائق، وكووان موون بووين لخوور 

 Active Learningاألسووووووووووواليب وأكثرهوووووووووووا حداثوووووووووووة موووووووووووا يسووووووووووومى بوووووووووووالتعمم النشوووووووووووط 
 (.ٜٚٔ،صٕٛٔٓ)الزهيري،.

ويعد التعمم النشط أحد االتجاهات التربويوة المعاصورة ذات التوأثير ا يجوابي الكبيور عموى 
عممية التعمم داخل الصف الدراسي، إذ يوصف المتعمم في التعمم النشط بأنه مشوارك نشوط فوي 

ئمة، وفووورض العمميوووة التعميميوووة، ويقووووم بأنشوووطة عووودة تتصووول بالموووادة المتعمموووة، مثووول طووورح األسووو
الفوروض، واالشووتراك فووي المناقشووات، والبحووث والقووراءة، والكتابووة والتجريووب، أمووا دور المعمووم فووي 

 (.ٕٔ،صٕٓٔٓالتعمم النشط، فيقتصر عمى التوجيه وا رشاد والتيسير لمتعمم.)عواد وزامل،
 إذ تنووادي فمسووفة الووتعمم النشووط بنقوول بووهرة االهتمووام موون المعمووم إلووى المووتعمم وجعمووه محووور
العمميووووة التعميميووووة، وتهكوووود عمووووى أن يوووورتبط الووووتعمم النشووووط بحيوووواة المووووتعمم وواقعووووه واحتياجاتوووووه 
واهتماماتوه وال يحودث هوذا إال مون خوالل تفاعول الموتعمم موع موا يحويط بوه مون بيئوة وينطموق مون 
اسووتعدادات المووتعمم وقدراتووه، وأن النظريووة البنائيووة تهيوود نشوواط المووتعمم، وتوور  أنووه يقوووم بتكوووين 

ارفه الخاصة بنفسه إما بشكل فردي أو مجتمعي بناًء عمى معارفوه الحاليوة وخبراتوه السوابقة، مع
فوي معظوم كتاباتوه التربويوة  Piagetوال يتم ذلك إال من خالل الوتعمم النشوط، وقود نواد  بياجيوه 

ى بالمعرفووة النشوووطة الفاعموووة التووي يعووودها أمووورًا مهمووًا فوووي تطووووير الووذهن والعمميوووات العقميوووة والُبنووو
 (.ٕٗ، صٕٚٔٓالمعرفية لممتعمم.)أمبو سعيدي والحوسنية،

 إلووووى إجووووراء دراسووووات عمميووووة ُتعنووووى بتقووووديم سووووبق توووور  الباحثووووة أن الحاجووووة ممحووووة ممووووا
التقميديوة التوي أصوبحت ال تمبوي حاجووات  ا سووتراتيجياتتحول محول  إسوتراتيجيات تودريس حديثوة

وموون هووذ  ، هيئووتهم لمدراسووة والووتعممالطووالب بنحووٍو متكاموول يالئووم متغيوورات العصوور وتوووجيههم وت
األدب محووور العمميووة التعميميووة فووي  طالبووةالتووي تجعوول ال ةالباحثوو اختارتهوواسووتراتيجيات التووي ا 

وهووي إحوود   listening triangle Strategyع مثمووث االسووتما إسووتراتيجية هوويوالنصوووص 
 .)التعمم النشط( لىإاالستراتيجيات التي انبثقت من النظرية المعرفية البنائية المستندة 
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وتركز هذ  ا ستراتيجية عمى دور المتعمم نظرًا ألهميته وجعول تعمموه تعمموًا ذاتيوًا، وتقووم 
عمى التحدث واالستماع واالنتبا  والمناقشة وقوة المالحظوة والتركيوز، ومون ثوم التغذيوة الراجعوة، 

لجعوول دور الموووتعمم  وينصووب جووّل اهتمامهووا عمووى المووتعمم وأهميتوووه، وتعتموود عمووى مبوودأ التعزيووز
 (.ٖٔٔ،صٜٕٔٓنشطًا وفّعااًل في عممية التعميم.)السامرائي والبدري، 

 الخووامس الصووف طالبووات خوواص نحووو وعمووى ا عداديووة، مرحمووةال طالبووات الباحثووة اختووارت

 األسواس وأَلّنوه ،التعميموي السومم في موقعها بحكم طالبةال حياة في المهمة المراحل من ألّنه العممي

 مووع ويووتالءم يتناسووب بمووا المهنووي مسووتقبمهن واختيووار األوليووة الجامعيووة لمدراسووة امنهوو مووقنطت توويال

 بوربط ونموّو  الخيوال روتطووّ  والمعرفوي العقموي النضوج مون درجوة عموى إنهونّ  إذ ن وقابمياته نقدراته

ظهارهوووا جديووودة بعالقوووات السوووابقة الخبووورات  تنموووو كموووا ،نّ لوووديه مألوفوووة تكووون لوووم صوووور أو بصوووي  وا 

 في عممها المتغيرات هذ  وتعمل ،نّ خبراته وتتسع نّ ذكاهه ويزداد ،لديهنّ  المختمفة التفكير أساليب

 الثقووة فيهووا تتسووع حالووة إلووى الهوودف وغموووض بالبسوواطة توصووف التووي حالتهووا موون فتغيوور ،هنّ خيووال

 هنّ امسوتو  رقوي عون فضوالً  ،واالنفعاليوة العقمية بالجوانب واالرتباط والجماليّ  الفني والطابع بالنفس

 وتنميووة معهووا، والتفاعوول الحديثووة واألسوواليب الطرائووق تقبوول عمووى هنّ يسوواعد ممووا والثقووافي، العممووي

 كمووا ،المختمفووة المشووكالت وحوول المعرفووة، مجوواالت واستكشوواف واالبتكووار، التحميوول، عمووى قوودرتهنّ 

 الخوووامس الصوووف لطالبوووات والنصووووص األدب تووودريس فوووي  االسوووتماع مثموووث إسوووتراتيجية اختوووارت

 أهميوة تتجموى ذلوك عون فضوالً  لممعموموات، المعرفوي وتمثويمهن تحصويمهن فوي أثرها لمعرفة يالعمم

 اآلتي: في البحث
التووي تُنوووادي بضوورورة االهتموووام  التربويووة المعاصووورة. اسووتجابته لالتجاهوووات العالميووة والمحميوووة ٔ

ر بإسوتراتيجية بإستراتيجيات التدريس القائمة عمى التعمم النشط، وهذا ما أثار الباحثة بوالتفكي
 مثمث االستماع.

. أهمية المغة العربية بوصفها لغة القرلن الكريم الذي نظم لمناس حياتهم، ولغوة السونة النبويوة ٕ
 الشريفة، فهي لغة الفصاحة والبيان وا بداع، وهي أوسع المغات مذهبًا وأدقها تصويرًا.

مجتمعهووا والمجتمعووات األخوور  . أهميووة األدب والنصوووص الووذي تتووزود الطالبووة خاللووه بثقافووة ٖ
 بما تحممُها من قيم إنسانية وسمات أخالقية.

. أهمية المرحمة ا عدادية تالخامس العمميت بوصفها حمقة الوصل بوين المورحمتين المتوسوطة ٗ
 والجامعية، وتعد مرحمة مهمة لنمو الطالبات جسميًا وعقميًا.
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عمم بأنه المصدر الوحيود لممعرفوة، وهوذا لوه أهمية التعمم النشط وقدرته عمى تغيير صورة الم. ٘
تضووومين مهوووم فوووي النموووو المعرفوووي المتعموووق بفهوووم طبيعوووة الحقيقوووة التعميميوووة التعمميوووة، وتعووود 

الووتعمم النشووط تمبيووة لمصوويحات والوودعوات التووي نووادت بضوورورة مراعوواة عمميتووي  إسووتراتيجيات
دوار أالنظووور فوووي  إعوووادةرة التعمووويم والوووتعمم لممتغيووورات العالميوووة والمحميوووة المعاصووورة، وضووورو 

 المعمم والمتعمم في الموقف التعميمي.
. أهميوووة التمثيووول المعرفوووي لممعموموووات، لتركيوووز  عموووى الطريقوووة أو األسوووموب الوووذي تووودرك فيهوووا ٙ

الطالبات المعمومات وتربطها في بنيتها المعرفية، إذ يشّكل أحود األسوس المهموة التوي تقووم 
 عميها نواتج تمثيل المعرفة.

 :Aim of the Researchالبحث  ىدؼ
 المعرفوي التمثيل في االستماع مثمث إستراتيجية أثر عمى تعّرفال إلى الحالي البحث يهدف

 العممي. الخامس الصف طالبات لد  لممعمومات
 
 :Hypothy of the Researchالبحث  ةفرضي

 اآلتية: الصفرية  الفرضية صيغت البحث هدف تحقيق أجل من
 البواتبوين متوسوط درجوات ط (0ٓ٘ٓ) و داللوة إحصوائية عنود مسوتو  الداللوةال يوجد فورق ذ* 

ومتوسووط التووي توودرس األدب والنصوووص بإسووتراتيجية مثمووث االسووتماع المجموعووة التجريبيووة 
فوي التي تدرس األدب والنصووص بالطريقوة االعتياديوة المجموعة الضابطة  الباتدرجات ط

 مقياس التمثيل المعرفي لممعمومات.
 : Limits of the researchلبحثحدود ا

 عمى: الحالي البحث يقتصر
 طالبات الصف الخامس العممي/ األحيائي. . الحدود البشرية:ٔ
 م.ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓالفصل األول لمعام الدراسي  . الحدود الزمانية:ٕ
 مدينة الرمادي/ مركز محافظة األنبار. . الحدود المكانية:ٖ
ب األدب والنصووووص وهوووي: )مقدموووة عووون العصووور موضووووعات كتوووا . الحػػػدود الموضػػػوعية:ٗ

 البحتوري، الخزاعوي، دعبول ،العباسي، الخصائص الفنيوة لمنثور والشوعر فوي العصور العباسوي
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توأليف )عبود  الجواحظ(، الكاتوب المقفوع، ابون الكاتوب الفوارض، ابون الرضوي، الشريف المتنبي،
 (.ٓٔ، طٕٛٔٓالمطيف الطائي ولخرين،

 : Definition of the Termsتحديد المصطمحات 
 : عّرؼ بأنو:Effect. أثػػر ٔ

* تالقوووة أو القوودرة عمووى تحقيووق النتووائج أو االنطباعووات المنتجووة عمووى عقوول المفحوووص وحسووب 
التصووميم أو الطريقووة المتبعووة، وهووو الشوويء الووذي ينووتج بووين انطبوواع معووين أو يوودعم التصووميم 

 (.American Dictionary,2010,p10المجربت.)
إظهووار نتيجووة متوقعووة عمووى سووموك المتعممووين بعوود تعرضووهم لبرنووامج تعميمووي أو  القوودرة عمووى* "

 (.ٙٛٔ،صٕٔٔٓتدريس مادة دراسيةت.)بدوي،
النتيجة التي يتوقع أن تغير مستو  التحصيل الدراسوي لطالبوات وتعّرفو الباحثة إجرائيًا: 

سوووتراتيجية الصووف الخووامس العمموووي )المجموعووة التجريبيووة( بعووود تدريسووهن األدب والنصوووص بإ
²( ومربع إيتا )dمثمث االستماع، ويمكن قياسه عن طريق معادلة )

η). 
 

 : ُعّرفت بأنيا:listening triangle Strategy . إستراتيجية مثمث االستماع ٕ
* تإسووتراتيجية تشووجع الطمبووة عمووى مهووارات التحوودث واالسووتماع والتووي تووتم موون خووالل مجوواميع 

 (.ٙٗ،صٕٔٔٓثالثيةت.)الشمري،
ي إحوود  إسووتراتيجيات الووتعمم النشووط التووي تسووتخدم العناصوور األساسووية لهووذا الووتعمم، وتهووتم * تهوو

بها في أثناء التعمم كالقراءة والكتابة والحديث واالستماع والتفكير والتأمول وهوي ا سوتراتيجية 
التوووووووي تشوووووووجع عموووووووى مهوووووووارات التحووووووودث واالسوووووووتماع ويوووووووتم مووووووون خوووووووالل مجووووووواميع ثالثيوووووووة 

 (.ٜٖٓ،صٕٙٔٓتعاونيةت.)الكعبي،
* تهووي إسووتراتيجية تدريسووية يتخووذها المعمووم عوون طرحووه لموضوووع معووين تشووجع عمووى االسووتماع 
والتحوودث والتوودوين يكووون المووتعمم فيهووا محووور العمميووة التعميميووة ،ويكووون تنفيووذها موون طريووق 
تقسيم المتعممين عمى مجموعات ثالثة متكونة من مستمع ومتحدث ومدون ويتم فيها تبوديل 

 (.ٖٗ، صٕٚٔٓمبو سعيدي وهد ،األدوارت.)أ
سوووتعممها تمجموعوووة مووون الخطووووات المنظموووة المتتابعوووة التوووي  وتعّرفيػػػا الباحثػػػة إجرائيػػػًا:

الخوامس العمموي )المجموعوة التجريبيوة( موضووعات األدب الصوف  البواتطفوي تودريس  باحثوةال
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مهلفووة موون  بطاقووة عموول توووزع عمووى كوول مجموعووة ثالثيووةإعووداد  موون خووالل  جووريوت والنصوووص
 تووويال ةطووورح السوووهال عموووى المتحدثوووت ةجيووود ةكوووون فيهوووا مسوووتمعتف )مسوووتمعة ومتحدثوووة ومدونوووة(،

وتنموووي الفهوووم  ة،والمتحدثووو ةدون موووا يووودور بوووين المسوووتمعتووو ةونوووومد   ،المفهووووم أووضوووح الفكووورة ت
 ، والعمل بشكل جماعي.نّ وتنشط الذاكرة لديه، الباتالمعرفي بين الط

: Congnitive Representaion of Information . التمثيػل المعرفػي لممعمومػاتٖ
 ُعّرؼ بأنو:

موون  هعمميووة ترميووز وتخووزين وتنظوويم المعمومووات التووي يكتسووبها الفوورد وربطهووا بمووا يوجوود لديوو* ت
 (.ٖٖ٘، صٕٓٓٓت. )سولسو، معمومات سابقة في ذاكرته أو بنائه المعرفي

صوووووياغات الشوووووكمية وال تمفووووواهيم –رمووووووز  –كمموووووات تتحويووووول دالالت الصوووووياغات الرمزيوووووة، * ت
واستيعابها وتسكينها  إدخالهاوتصورات ذهنية يتم  وأفكارمعاٍن  إلى تصور –رسوم  –أشكالت

لتصبح جزءًا من نسيج البناء المعرفي الدائم لمفرد وأدواته المعرفيوة فوي التفاعول المسوتمر موع 
 (.ٜٕٗ،صٕٔٔٓت.)محمد ومصطفى،العالم من حوله

فكار يمكن استيعابها وترميزها وتشكيمها بطريقة منظموة بحيوث معاٍن وأ إلىتحويل المثيرات * ت
سووموكية  أنموواط إلوىيصوبح التبوواين فوي مفاهيمهووا معموموًا لوود  الفوورد مموا يسووهل عميوه تحويمهووا 

 (.ٜٛٔ،صٕٚٔٓت. )العتوم،مالئمة لممواقف المختمفة
ترميزهوا إموا  *تعممية ذهنية تتضمن تنظيم المثيرات ومعالجتها سواء كانت بصرية أو مرئية أو

بالصورة أو الكممة بحيث تكون لها معنى تساعد الفرد عمى الضبط والتوجيه من وقت آلخور 
ولمتفاعوووووووووووووووول         ومواقووووووووووووووووف الحيوووووووووووووووواة اليوميووووووووووووووووة ومحاولووووووووووووووووة تجوووووووووووووووواوز أي موقووووووووووووووووف 

 (.ٕٕٔ،صٕٚٔٓبنجاحت.)مكي،
معرفيوة عمميوة ترميوز المعموموات وتنظيمهوا وتخزينهوا فوي البنيوة ال إجرائيًا: ةعّرفو الباحثتو 

بعد اكتسابها من لدن طالبات الصف الخامس العممي، ويمكن قياسه من خالل حساب الدرجوة 
 الكمية التي تحصل عميها الطالبة عمى مقياس التمثيل المعرفي لممعمومات الذي أعّدته الباحثة.

 :Previous Studies دراسات سابقة
 ع:المحور األول: دراسات تناولت إستراتيجية مثمث االستما

 (:ٕٚٔٓ. دراسة )جمعة،ٔ
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)فاعميػة إسػػتراتيجية مثمػػث االسػػتماع  أجريوت الدراسوة فووي فمسوطين، وهوودفت إلوى تعووّرف
 في تنمية ميارتي التحدث والقراءة لدى طالب الصؼ الثالث األساسي بمحافظة رفح(.

طالبًا من طالب الصف الثالوث األساسوي )يقابول الصوف ( ٗٛتكونت عينة الدراسة من )
لمتوسوووط فوووي العوووراق(، وزعووووا بالتسووواوي عموووى مجمووووعتين: مجموعوووة تجريبيوووة درسوووت الثالوووث ا

( طالبوًا ٕٗبإستراتيجية مثمث االستماع، ومجموعة ضوابطة درسوت بالطريقوة االعتياديوة بواقوع )
 في كل مجموعة.

التحصووويل العوووام لمعوووام الدراسوووي كافوووأ الباحوووث بوووين المجمووووعتين إحصوووائيًا فوووي متغيووورات )
مووادة المغووة العربيووة لمعووام السووابق، اختبووار مهووارة التحوودث قبميووًا، اختبووار مهووارة السووابق، تحصوويل 

 القراءة قبميًا(.
( فقوورة، وقوود تحقووق ٜٔين: األول )اختبووار مهووارة القووراءة( وتكووون موون )أعوودإل الباحووث اختبووار 

( ثووم صووحح بمعادلووة 0ٛٓٓموون صوودقه الظوواهري، ثووم ثباتووه بطريقووة التجزئووة النصووفية وقوود بموو  )
(  والثواني 0ٜٖٓوقود بمو  ) 20ريتشاردسوون  -(، وبطريقة كوودر0ٜٛٓبراون فبم  ) -ان سيبرم

( فقووورة، وقووود تحقوووق مووون صووودقه الظووواهري، ثوووم ثباتوووه ٕٔ)اختبوووار مهوووارة التحووودث( وتكوووون مووون )
(، 0ٜٗٓبوراون فبمو  ) -( ثوم صوحح بمعادلوة سويبرمان 0ٜٛٓبطريقة التجزئة النصفية وقد بم  )

 (.0ٜٙٓوقد بم  )وبطريقة ألفا كرونباخ 
مسووتقمتين، معاموول ارتبوواط  ناالختبووار التووائي لعينتوويالوسووائل ا حصووائية )اسوتخدم الباحووث 

²، مربوووع إيتوووا 20ريتشاردسوووون  -بوووراون، كوووودر–بيرسوووون، ألفوووا كرونبووواخ، سووويبرمان 
η  ) طّبوووَق

 االختبارين عمى طالب مجموعتي البحث، وأظهرت النتائج: الباحث
 طوووالببوووين متوسوووط درجوووات  (0ٓ٘ٓ)صوووائية عنووود مسوووتو  داللوووة * وجوووود فووورق ذي داللوووة إح

مهوارة التحودث  المجموعوة الضوابطة فوي اختبوار طوالبالمجموعة التجريبية ومتوسوط درجوات 
 المجموعة التجريبية. طالب لصالح

 طوووالببوووين متوسوووط درجوووات  (0ٓ٘ٓ)* وجوووود فووورق ذي داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتو  داللوووة 
مهووارة القووراءة  المجموعووة الضووابطة فووي اختبووار طووالبدرجووات المجموعووة التجريبيووة ومتوسووط 

 المجموعة التجريبية. طالب لصالح
 * إن حجم أثر إستراتيجية مثمث االستماع في تنمية مهارتي التحدث والقراءة كان كبيرًا.

 (.ٕٚٔٓ)جمعة،                                                                         
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 (:ٕٛٔٓاسة )ظاىر وآخران،. در ٕ
)أثػػر إسػػتراتيجية مثمػػث االسػػتماع فػػي  أجريووت الدراسووة فووي العووراق، وهوودفت إلووى تعووّرف

 تحصيل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات(.
تمميوووذًا مووون تالميوووذ الصوووف الخوووامس االبتووودائي، وزعووووا ( ٓٙتكونوووت عينوووة الدراسوووة مووون )
عووة تجريبيووة درسووت بإسووتراتيجية مثمووث االسووتماع، ومجموعووة بالتسوواوي عمووى مجموووعتين: مجمو 

 ( تمميذًا في كل مجموعة.ٖٓضابطة درست بالطريقة االعتيادية بواقع )
اختبووار الووذكاء،  موور الزمنووي،بووين المجموووعتين إحصووائيًا فووي متغيوورات )العُ  ونكافووأ البوواحث

 (.التحصيل الدراسي لموالدين درجات التالميذ في نصف السنة،
( ٓٗ( فقورة، منهوا)ٓ٘لمتحصويل فوي موادة االجتماعيوات تكوون مون )اختبارًا  ونالباحث أعدإل 

( فقرات أسئمة مقالية، وقد تحققوا مون صودق ٓٔفقرة موضوعية من نوع )اختيار من متعدد( و)
 االختبار وثباته.

مسوتقمتين، معامول ارتبواط  ناالختبار التائي لعينتويالوسائل ا حصائية ) وناستخدم الباحث
، البحووووث مجموووووعتيتالميووووذ عمووووى ون اختبووووار التحصوووويل طّبووووَق البوووواحثبيرسووووون، مربووووع كوووواي(  

 وأظهرت النتائج:
 تالميوووذبوووين متوسوووط درجوووات  (0ٓ٘ٓ)* وجوووود فووورق ذي داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتو  داللوووة 

التحصووويل  المجموعوووة الضوووابطة فوووي اختبوووار تالميوووذالمجموعوووة التجريبيوووة ومتوسوووط درجوووات 
         (.ٜٜٙ-ٜٚ٘،صٕٛٔٓ)ظاهر ولخران، موعة التجريبية.المج تالميذ لصالح

 المحور الثاني: دراسات تناولت التمثيل المعرفي لممعمومات:
 (:ٕ٘ٔٓ. دراسة )الكعبي ويوسؼ،ٔ

كفاءة التمثيػل المعرفػي وعالهتيػا ) عموى تعّرفال، وهدفت إلى العراقأجريت الدراسة في 
 (.بما فوؽ الذاكرة لدى طمبة الجامعة

( طالووب وطالبووة موون طمبووة الجامعووة المستنصوورية، بواقووع ٕٓٓفووت عينووة الدراسووة موون )تأل
( طالوٍب وطالبوة كواًل مون التخصصوين العمموي ٓٓٔ( طالبة، وقود مثول )ٓٓٔ( طالبًا، و)ٓٓٔ)

 وا نساني.
( والوذي ٕٔٔٓتبنى الباحثان مقياس كفواءة التمثيول المعرفوي لوو )زينوب عبود الكواظم غوانم،

( لمفهووووم التمثيووول المعرفوووي، وقووود توووألف Solso,2000بنوووي وجهوووة سولسوووو )جووور  إعوووداد  بعووود ت
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( فقرة توزعت عمى خمسة مجاالت هوي )االحتفواظ، الوربط، التوليوف، التوليود، ٙٗالمقياس من )
توظيووف المعمومووات(، عممووًا أن البوودائل )تنطبووق عمووّي تمامووًا، تنطبووق عمووّي غالبووًا، تنطبووق عمووّي 

نطبق عمّي أبدًا(  وقد تحقق الباحثان من صدق المقياس الظواهري أحيانًا، ال تنطبق عمّي، ال ت
، وصودق البنواء مون خوالل إيجواد عالقوة درجوة  من خالل عرضه عمى مجموعة من المحكموين

إعوووادة -الفقووورة بالدرجوووة الكميوووة لممقيووواس، وكوووذلك التحقوووق مووون ثبوووات المقيووواس بطريقوووة )االختبوووار
 (.0ٚٛٓاالختبار( وقد بم  )

باحثان الوسائل ا حصائية )االختبار التائي لعينوة واحودة، االختبوار التوائي ال موقد استخد
 لعينتين مستقمتين، معامل ارتباط بيرسون(، وبعد تطبيق المقياس أظهرت النتائج:

 . أن طمبة الجامعة لديهم مستو  عاٍل لكفاءة التمثيل المعرفي.ٔ
 . أن طمبة الجامعة لديهم مستو  عاٍل ما فوق الذاكرة.ٕ
. وجووود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين كفوواءة التمثيوول المعرفووي ومووا فوووق الووذاكرة لوود  طمبووة ٖ

 (.                                                          ٖ٘-ٔ، صٕ٘ٔٓالجامعة. )الكعبي ويوسف،
 (:ٕ٘ٔٓ. دراسة )المكصوصي وجاسم،ٕ

كفػػػػاءة التمثيػػػػل المعرفػػػػي ) ىعموووو تعووووّرفال، وهوووودفت إلووووى العووووراقأجريووووت الدراسووووة فووووي 
 (.لممعمومات وعالهتيا بتوليد الحمول لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

( طالبًا وطالبوة مون طمبوة المرحموة ا عداديوة ومون الصوف ٖٓٛتألفت عينة الدراسة من )
( طالبووة، ٜ٘ٔ( طالبووًا، و)٘ٛٔالخووامس بفرعيووه )العممووي، األدبووي( فووي محووافظ كووربالء، بواقووع )

( طالبوووًا وطالبوووة الفووورع ٕٔٔ( طالبوووًا وطالبوووة الفووورع العمموووي، فوووي حوووين مثّووووول )ٜٕ٘وقووود مثّووول )
 األدبي.

تبنوووى الباحثوووان مقيووواس كفووواءة التمثيووول المعرفوووي لممعموموووات الوووذي أعوووّد  )محمووود إبوووراهيم 
( بتكيفوه ٕٔٔٓ( لممرحمة الجامعية في مصر، والتي قامت )نوور رضوا الفنهوراوي،ٕٛٓٓمحمد،

( فقورة توزعوت ٘ٛلطمبوة الصوف الرابوع ا عودادي  وقود تكوون المقيواس مون ) وفق البيئة العراقية
 ( مجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواالت هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي: ٛعموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى )

( ٓٔ( فقوورة.، والمجووال الثوواني: المعنووى: تكووون موون )ٗٔ)المجووال األول: االحتفوواظ: تكووون موون )
( ٓٔ( فقرة، والمجال الرابع: االشتقاق: تكون من )ٖٔفقرة، والمجال الثالث: الربط: تكون من )

( فقورة، والمجوال السوادس: تعودد صوي  التمثيول ٓٔرة، والمجال الخامس: التوليف: تكون من )فق
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( فقرة، ٙ( فقرة، والمجال السابع: المرونة العقمية المعرفية: تكون من )ٚٔالمعرفي: تكون من )
 ( فقرة(.٘والمجال الثامن: التمثيل المعرفي: تكون من )

ري مووون خوووالل عرضوووه عموووى مجموعوووة محكموووين، تحقوووق الباحثوووان مووون صووودق المقيووواس الظووواه 
 (.0ٛ٘ٓإعادة االختبار( وقد بم  ) –وثبات المقياس بطريقة )االختبار 

الباحثان الوسائل ا حصائية )االختبار التائي لعينوة واحودة، االختبوار التوائي  موقد استخد
ق المقيووواس لعينتوووين مسوووتقمتين، معامووول ارتبووواط بيرسوووون، تحميووول التبووواين الثنوووائي(، وبعووود تطبيووو

 أظهرت النتائج:
 * تمتع طمبة المرحمة ا عدادية بمستو  عال بكفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات.

* وجووود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين كفوواءة التمثيوول المعرفووي لممعمومووات وعالقتهووا بتوليوود 
 (.ٜٜٕ -ٕٓٚ، صٕ٘ٔٓالحمول لد  طمبة المرحمة ا عدادية. )المكصوصي وجاسم،

جراءاتو:منيج  ية البحث وا 
 :Research Methodologyمنيجية البحث 

ألنووه الموونهج المناسووب لتحقيووق هوودف البحووث، إذ  التجريبووي البحووث موونهج ةالباحثوو تبعووات
يتصف هوذا المونهج بالدقوة وهوو فرصوة لمتعوّرف عموى أثور المتغيور المسوتقل فوي المتغيور التوابع، 

بعادهوووا واختيوووار الوسوووائل ا حصوووائية وفوووي ضووووء ذلوووك يمكووون التعوووّرف عموووى مشوووكمة البحوووث وأ
 (.ٖٔٛ،صٕٓٔٓالمناسبة.)فان دالين،
 :Experimental Design التصميم التجريبي

نظووورًا لتضووومن البحوووث الحوووالي ُمتغيووورًا ُمسوووتقاًل وُمتغيووورين توووابعين اعتمووودت الباحثوووة  عموووى 
جريبية التوي التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين األولى: المجموعة الت

سوووتدرس وفوووق إسوووتراتيجية مثموووث االسوووتماع، والثانيوووة: المجموعوووة الضوووابطة التوووي سوووتدرس وفوووق 
 ( يوضح ذلك:ٔالطريقة االعتيادية، لكونه أكثر مالءمة لظروف البحث، والشكل )

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة

 التجريبية
 وبًا باألشير* الُعمر الزمني محس

 * اختبار الذكاء
 * اختبار القدرة المغوية

 * اختبار معمومات سابقة

إستراتيجية مثمث 
* التمثيل المعرفي  االستماع 

 لممعمومات
* مقياس التمثيل 
 المعرفي لممعمومات

 الطريقة االعتيادية الضابطة
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 ( التصميم التجريبي لمبحثٔشكل )
 :Research Population and its Sampleمجتمع البحث وعينتو 

 :Research population مجتمع البحث. ٔ
يقصد به جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكمة البحوث، 

 (.ٖٖٚ،صٕٛٔٓوقد يكون أفرادًا أو أنشطة تربوية أو عممية.)الجابري،
حيائي في المودارس بجميع طالبات الصف الخامس العممي/ األ (*)تحدد مجتمع البحث 

ا عداديووة والثانويووة لمبنووات الحكوميووة لمدراسووات الصووباحية فووي مدينووة الرمووادي/ مركووز محافظووة 
( شووعبة ٖٖ( الموزعووات عمووى )ٜٔٓم( البووال  عووددهن )ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓاألنبووار لمعووام الدراسووي )

 ( إعدادية.ٕ( ثانوية، و)ٚٔ( مدرسة لمبنات، منها )ٜٔفي )
 :   Research Sample. عينة البحث ٕ

هوي جووزء مون المجتمووع يختارهوا الباحووث موون مجتموع معووين، ويفتورض أن يكووون االختيووار 
 (.ٖٔٔ، صٕٚٔٓوفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل صحيحًا.)محجوب،

مدرسة )ثانوية الرجاء لمبنات(  جراء بحثها  ثم نسإلقت  (**)وقد اختارت الباحثة عشوائيًا 
سوووة بجموووع المعموموووات عووون طالبوووات الصوووف الخوووامس العمموووي/ األحيوووائي العمووول موووع إدارة المدر 

( شوووعب لمصوووف الخوووامس ٖ جوووراء التكوووافه بيووونهّن فوووي بعوووض المتغيووورات الدخيموووة، إذ يوجووود )
شوعبة )أ( لتمثول المجموعوة التجريبيوة  (*)العممي فوي المدرسوة، وعميوه اختيور بوالتعيين العشووائي 

، والشوووعبة )ب( لتمثووول (ٖٖ) الباتهووواوبمووو  عوودد طماع( التووي سوووُتدّرس )بإسوووتراتيجية مثمووث االسوووت
  وقوووود (ٕٖ) الباتهوووواوبموووو  عوووودد طالمجموعووووة الضووووابطة التووووي سووووُتدّرس )بالطريقووووة االعتياديووووة( 

أصوبح المجمووع وقود  ،(ٖ) نالبوال  عوددهاستبعدت الباحثة الطالبات الراسبات )إحصوائيًا فقوط( 
 يوضح ذلك. (ٔالجدول )و  ،(ٕٙ) بحثعينة ال الباتالنهائي لط

 توزيع أفراد عينة البحث عمى المجموعتين( ٔجدول )

 عدد الطالبات الشعبة المجموعة
 هبل االستبعاد 

عدد الطالبات 
 الراسبات

 عدد الطالبات
 بعد االستبعاد 

                                                 
*
 .ررتٍح األنثارن انعامح مذٌرٌحانفً  قسم انرخطٍظ انررتىيمن  فً مذٌنح انرمادي ذم انحصىل عهى أعذاد انمذارس 
*
 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 دفً كٍ ، وسحثرها ووعع ورقاخ صيٍرج شالزعهى  ح أسماء انشعة انثاحص دكرث  

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

 ٕٙ ٖ ٘ٙ المجموع
جموووعتي البحووث إحصووائيًا فووي بعووض م البوواتبووين ط ةالباحثوو تكافووأ تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث:

، واختبػػار لعمػػر الزمنػػي محسػػوبًا باألشػػير، ودرجػػة الػػذكاء "اختبػػار رافػػن"ي: )االمتغيوورات وهوو
 ( يوضح ذلك:ٕوالجدول )(، القدرة المغوية، اختبار معمومات سابقة

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

المجموع
 ة

 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
 ة( طالبٖٔ)

 المجموعة الضابطة
درجة  ة( طالبٖٔ)

الحري
 ة

مستو  القيمة التائية
ى 

الداللة 
ٓ0ٓ٘ 

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  التباين
 الحسابي

المحسو  التباين
 بة

الجدول
 ية

الُعمر 
 الزمني

ٜٔٙ0٘ٛ
ٓ 

ٔٔ٘0ٛ٘
ٔ 

ٜٔٚ0ٗٛ
ٖ 

ٕٔٓ0ٜٔ
ٔ 

ٙٓ 

-
ٓ0ٖٕٚ 

ٕ0ٓٓ 

غير 
 دالة

اختبار 
- 0٘ٙٔٔٗ 0ٛٓٙٓٗ 0ٕٖٕٗ٘ 0ٙٚٚٓٗ الذكاء

ٓ0ٜٓٛ 
غير 
 دالة

اختبار 
القدرة 
 المغوية

ٔٓ0ٛٓٙ ٕٔ0ٖٙٔ ٔٔ0ٓٓٓ ٔ٘0ٗٓٓ -
ٓ0ٕٓ٘ 

غير 
 دالة

اختبار 
معمومات 
 سابقة

٘0ٚٚٗ ٛ0ٕٗٚ ٙ0ٜٓٙ ٙ0ٜٛٓ -
ٓ0ٕٗٙ 

غير 
 دالة

 
 :Research Proceduresمستمزمات البحث 

  :. تحديد المادة العمميةٔ
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حووودَدت الباحثوووة الموووادة العمميوووة التوووي ستّدرسوووها فوووي أثنووواء التجربوووة لطالبوووات مجمووووعتي 
)مقدمووة البحووث بتسووعة موضوووعات موون كتوواب األدب والنصوووص لمصووف الخووامس العممووي هووي 

 الخزاعووي، دعبول ،عون العصور العباسووي، الخصوائص الفنيووة لمنثور والشوعر فووي العصور العباسووي

توأليف   الجواحظ(، الكاتوب المقفوع، ابون الكاتب الفارض، ابن ضي،الر  الشريف المتنبي، البحتري،
(، التووي يمكوون تدريسووها فووي الفصوول األول ٓٔ، الطبعووةٕٛٔٓ)عبوود المطيووف الطووائي ولخوورون،

 لمعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام الدراسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
 م(.ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓ) 
 . صياغة األىداؼ السموكية:ٕ

ألهداف ( في مجال اBloom( هدفًا سموكيًا وفق تصنيف بموم )ٖٖٔصاغت الباحثة )
( لممسوووتويات السوووتة )المعرفوووة، الفهوووم، التطبيوووق، التحميووول، Cognitive Domainالمعرفيوووة )

 لبيووان لرائهووم فووي (،ٗالمحكمووين، ممحووق )رضووت عمووى مجموعووة موون وقوود عُ التركيووب، التقووويم(، 
وقوود اعتموودت عمووى   مسووتوياتها المعرفيووة ومالءمووةصووياغة السووالمتها واسووتيفائها لشووروط  موود 

%( فأكثر بوين المحكموين لقبوول الهودف السوموكي، وقود وافوق المحكموون عميهوا ٘ٛ)نسبة اتفاق 
االختبوووار التحصووويمي  جميعوووًا بعووود إجوووراء تعوووديالت طفيفوووة عموووى بعضوووها، والغووورض منهوووا إعوووداد

 :سيةريدتطط العداد الخُ ا  و 
 . إعداد الخطط التدريسية:ٖ

المقوورر تدريسووها أعووّدت الباحثووة خططووًا تدريسووية لتوودريس موضوووعات األدب والنصوووص 
فوووي الفصووول الدراسوووي األول لطالبوووات الصوووف الخوووامس العمموووي عموووى وفوووق )إسوووتراتيجية مثموووث 
االستماع( فيما يخص طالبات المجموعة التجريبية، وعمى وفق الطريقة االعتيادية فيما يخص 
طالبوات المجموعووة الضوابطة، وقوود عرضوت أنموذجووًا لكول منهمووا عموى مجموعووة مون المحكمووين 

 من خبراتهم ولرائهم في مد  صالحيتها، وقد أجريت تعديالت طفيفة وفق ما اقترحو . لإلفادة
 :Instrumentationأداة البحث 

من خوالل هودف البحوث الحوالي تمثموت أداة البحوث بمقيواس التمثيول المعرفوي لممعموموات 
 وفيما يأتي عرض ا جراءات التفصيمية التي اتبعتها الباحثة في إعداد :

 مثيل المعرفي لممعموماتمقياس الت
     Scale Congnitive Representaion of Information: 
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سولسووو  بعوود اطووالع الباحثووة عمووى أدبيووات التمثيوول المعرفووي لممعمومووات تبنووت وجهووة نظوور
(Solso,1995 )ترميووز أو تشووفير لممعمومووات التووي يكتسووبها  لمتمثيوول المعرفووي لممعمومووات: هووو

ذاكرتوووه أي قووودرة الموووتعمم عموووى  أوموووات السوووابقة فوووي بنيتوووه المعرفيوووة الموووتعمم، ثوووم ربطهوووا بالمعمو 
موون صووورتها الخووام التووي يووتم اسووتقبالها بهووا )سووواء كانووت فووي  داخمووةتجهيووز و تحويوول المعرفووة ال

صياغة رمزية كالكممات والرموز والمفاهيم أو صياغة شكمية كاألشوكال والرسووم والصوور( إلوى 
لمعاني واألفكار والتصورات الذهنية وذلك عون طريوق التورابط العديد من الصور واالشتقاقات كا

   منهوا ءاً والتمايز والتكامل والتوليف بينها حتى يتم ربطها بما لديه من أبنية معرفية لتصوبح جوز 
 فضاًل عن اطالعها عمى دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، اعتمدت المجاالت اآلتية:

ة عموى اسوتعمال أسواليب تسواعد عموى حفوظ المعموموات هوي القودر  . خاصية حفظ المعمومػات:ٔ
 بصورتها الخام وتسكينها في البناء المعرفي لمفرد.

  أساليب إدراك معنى المعمومات ودالالتها المفظية واالصطالحية.. خاصية المعنى: ٕ
هوووي القوودرة عموووى ربووط المعموموووات الجديوودة الداخموووة بالمعموموووات . خاصػػية ربػػػط المعمومػػػات: ٖ

 ة في ذاكرة الفرد أو في بنائه المعرفي وتصنيفها في فئات تُيسر استرجاعها.الموجود
يقصد به القدرة عمى اشتقاق وتوليود معموموات جديودة وتوليد المعمومات:  خاصية االشتقاؽ. ٗ

 .ومعان وأفكار جديدة من تمك المعمومات التي توجد في ذاكرة الفرد
ج وتنظيم المعمومات في إطار فكوري متماسوك أسموب دمبين المعمومات:  خاصية التوليؼ. ٘

 . وفقًا لدرجة التشابه أو االختالف
 أسموب ترجمة الناتج المعرفي بصي  أدائية معرفية متنوعة.: خاصية تعدد الصيغ. ٙ

(، ودراسوووة ٕ٘ٔٓوكوووذلك اطالعهوووا عموووى دراسوووات سوووابقة منهوووا دراسوووة )الكعبوووي ويوسوووف،
( مجواالت، عمموًا ٙوزعت بالتسواوي عموى )( فقرة ٖٙ(، صاغت )ٕ٘ٔٓ)المكصوصي وجاسم،

( عموى ٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔأن بدائل المقياس )دائموًا، غالبوًا، أحيانوًا، نوادرًا، أبودًا(، وأعطيوت الودرجات )
 التوالي.

 :Scale Validityصدؽ المقياس 
 عمدت الباحثة لمتحقق من صدق المقياس إلى اآلتي:

 :face validityالصدؽ الظاىري أ. 
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ف يبودو المقيواس مناسوبًا لمغورض الوذي وضوع مون أجموه  ، ويتضوح هوذا يشير إلى أنه كي
النوع من الصدق بالفحص المبدئي لمحتويات المقياس، أي بالنظر إلى فقراته ومعرفة موا يبودو 
أنها تقيسه، ويتحقق بعد عرض فقراته قبل تطبيقوه عموى مجموعوة محكموين مختصوين يتصوفون 

راتووووووووووه فووووووووووي قيوووووووووواس الخاصووووووووووية المووووووووووراد بخبوووووووووورة تمكوووووووووونهم موووووووووون الُحكووووووووووم عمووووووووووى صووووووووووالحية فق
 (.ٚٔٔ،صٕٙٔٓقياسها.)ربيع،

فووي العموووم  محكمووين مختصووينعمووى مجموعووة عرضووت الباحثووة المقيوواس بصوويغته األوليووة 
مود  صوالحية الفقورات لقيواس التمثيول  فوي لمحكوم التربوية والنفسوية،  بوداء لرائهوم ومالحظواتهم

عطوواءو  ،المعرفووي لممعمومووات ووضوووحها وصووياغتها بصووورة جيوودة فيد فووي تحسووين ومالحظووات تُوو ا 
بووين المحكمووين لتحديوود صووالحية  %( فووأكثرٓٛواعتموودت عمووى نسووبة اتفوواق ) نوعيووة المقيوواس،

الفقوورة، واسووتبعاد الفقوورة التووي لووم تحصوول عمووى هووذ  النسووبة، وقوود تبووين أن جميووع فقوورات المقيوواس 
صوودق الظوواهري صووالحة، سووو  إجووراء تعووديالت طفيفووة عمووى فقوورات منووه، وبووذلك تحققووت موون ال

 لممقياس.
 : Construct Validityب. صدؽ البناء أو )المفيوم(

ُيعنوى صودق البنوواء بالسومات السويكولوجية التووي تونعكس أو تظهور فووي درجوات اختبوار مووا 
أو مقيوواس مووا، وُيمثوول البنوواء سوومة سوويكولوجية أو صووفة أو خاصووية ال يمكوون مالحظتهووا مباشوورة 

نما يستدل عميها من خالل مجموعة  (.ٕٖٔ،صٕٚٔٓمن السموكيات المرتبطة بها.)ممحم، وا 
( أن هنواك طرائوق عودة لمتحقوق مون صودق البنواء الختبوار ٜٕٔٓوذكر عبواس ولخورون )

ت وتسووتخدم هووذ  Contrasted Group Method"إجػػراء المقارنػػات الطرفيػػة مووا، منهووا، 
سوتويات المختمفوة الطريقة في حالوة الرغبوة فوي تعورف مود  قودرة االختبوار عموى التمييوز بوين الم

لمسوومة، أو التمييووز بووين المجموعووات التووي تمتمووك درجووات مرتفعووة موون السوومة وتمووك التووي تمتمووك 
درجات منخفضة منها، وقد تتضمن افتراضات السمة أو المفهووم وجوود مجموعوات مختمفوة فوي 
درجوووات امتالكهوووا لمسووومة التوووي يقيسوووها االختبوووار، فوووإذا كشوووفت نتوووائج االختبوووار عووون وجوووود فووورق 

قيقووووووووووووي بووووووووووووين المجموعوووووووووووووات فووووووووووووإن هوووووووووووووذا مهشوووووووووووور لصووووووووووووودق البنوووووووووووواء لالختبار.)عبووووووووووووواس ح
 (.ٕ٘ٙ-ٕٗٙ،صٜٕٔٓولخرون،

( طالبوة، و يجواد القووة ٖٕٔبعد تطبيق المقيواس عموى عينوة التحميول ا حصوائي البالغوة )
 التمييزية لفقرات المقياس بهذ  الطريقة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:
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 ات عمى فقرات المقياس.. تصحيح إجابات جميع الطالبٔ
 . إيجاد الدرجة الكمية لكل طالبة عمى المقياس.ٕ
 .أعمى درجة إلى أدنى درجة. ترتيب الدرجات تنازليًا من ٖ
(، لتمثووول المجموعوووة الُعميوووا، ٖٖ%( مووون أعموووى الووودرجات البوووال  عوووددها )ٕٚ. اختيوووار نسوووبة )ٗ

مجموعة الدنيا، وبذلك أصبح ( لتمثل الٖٖ%( من أدنى الدرجات البال  عددها )ٕٚونسبة )
 ( استمارة خاضعة لمتحميل.ٙٙالعدد الكمي )

لعينتين مسوتقمتين الختبوار داللوة الفوروق بوين المجمووعتين  (t-test. تطبيق االختبار التائي )٘
وقوود عووّدت القيمووة التائيووة مهشوورًا عمووى تمييووز كوول فقوورة موون  ،موون فقراتووه العميووا والوودنيا لكوول فقوورة

 لقيمة التائية الجدولية.خالل مقارنتها با
تهوووا ن قيمأإذ  (،0ٓ٘ٓ) تبوووين أن فقووورات المقيووواس جميعهوووا مميوووزة عنووود مسوووتو  داللوووةوقووود 

 (.ٗٙ) عند درجة حرية (0ٕٓٓ) الجدولية التائية من القيمة عمىالمحسوبة أ التائية
 :Internal Consistencyج: صدؽ االتساؽ الداخمي 

جووواد معامووول االرتبووواط بوووين درجوووة كووول فقووورة أن إي (Anastasia,1976)أنسوووتازي  ذكووورت
والدرجوووووة الكميوووووة لممقيووووواس بداللوووووة إحصوووووائية يعووووود مهشووووورًا عموووووى صووووودق بنووووواء المقياس.)مجيووووود 

 (.ٜٛ،صٜٕٔٓوعيال،
أكثووور الطرائوووق اسوووتعمااًل فوووي تحميووول فقووورات االختبوووارات والمقووواييس وتعووود هوووذ  الطريقوووة  

اس الظووواهرة السوووموكية، ويسوووتعمل مووود  تجوووانس فقووورات المقووواييس فوووي قيووو ألنهوووا تحوووددالنفسوووية، 
معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية، 
وكمما زاد معامل ارتبواط الفقورة بالدرجوة الكميوة كوان احتموال تضومينها فوي المقيواس أكبور، وكمموا 

سوتبعادها  ألنإلهوا غالبوًا موا تقويس وظيفوة ا َحُسنَ انخفض ارتباط الفقرة مع الدرجة الكمية لممقياس 
 (.ٖ٘،صٕٗٔٓتختمف عن تمك التي تقيسها بقية فقرات المقياس )مجيد،

 البواتمون خوالل حسواب درجوات طتحققت الباحثوة مون صودق االتسواق الوداخمي لممقيواس 
، واسووتخراج عالقووة ارتبوواط بووين درجووة كوول فقوورة بدرجووة المجووال الووذي عينووة التحميوول ا حصووائي

إليووه، وعالقووة ارتبوواط بووين درجووة كوول فقوورة بالدرجووة الكميووة لممقيوواس، وعالقووة ارتبوواط بووين  تنتمووي
درجة كل مجال بالدرجة الكمية لممقيواس، وقود تبوين أن جميوع معوامالت االرتبواط دالوة إحصوائيًا 
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( 0ٓ٘ٓ( عنوود مسووتو  داللووة )0ٕ٘ٓٓعنوود مقارنتهووا بالقيمووة الجدوليووة لمعاموول ارتبوواط بيرسووون )
 (.ٗٙية )وبدرجة حر 

 :Test Reliability ثبات المقياس 
يعنووي االعتموواد أو الوثوووق بووه، ويعنووي إعطوواء النتووائج  نفسووها أو قريبووًا منهووا إذا مووا ُأعيوود 

 (.ٖٔٔ،صٕٛٔٓتطبيقه عمى المجموعة نفسها وبالظروف نفسها .)الجابري،
 تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين:

 :Test Retest Methodر إعادة االختبا -االختبار طريقةأ. 
هي من الطرائق الشوائعة فوي حسواب الثبوات، ويقصود بهوا إعوادة االختبوار عموى مجموعوة 
مووون األفوووراد ثوووم تصوووحيحه وتووودوين نتائجوووه، وبعووود مووودة زمنيوووة  محوووددة )بأسوووبوعين( ُيعووواد إجوووراء 
م االختبار عمى األفراد أنفسهم وضمن ظوروف مشوابهة وتصوحيحه وتودوين نتائجوه مورة ثانيوة، ثو

يحسوووب معامووول االرتبووواط بوووين درجوووات التطبيقوووين، ويسووومى االرتبووواط المسوووتخرج بهوووذ  الطريقوووة 
 (.ٖٖٓ-ٕٖٓ،صٕٚٔٓ)معامل االستقرار( )ممحم،

التحميووول ا حصوووائي يووووم الثالثووواء  عينوووة ( طالبوووة مووونٙٙ) المقيووواس عموووى طبقوووت الباحثوووة
 الموافووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

 ا يووووم الخمووويس الموافوووق (، ثوووم أعوووادت تطبيوووق المقيووواس عموووى العينوووة نفسوووهٕٛٔٓ/ ٔٔ/ ٕٓ)
معاموووول  ( يومووووًا عمووووى التطبيووووق األول لالختبووووار  واسووووتخدمتٙٔ( أي بعوووود )ٕٛٔٓ/ ٕٔ/  ٙ)

معاموووول ثبووووات جيوووود  ( وهووووو0ٜٚٓ يجوووواد العالقووووة بووووين التطبيقووووين، وقوووود بموووو  ) ارتبوووواط بيرسووووون
 .(ٖٙٙ،صٕٔٔٓ)عودة،
 : Alpha – Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباخ ب. 

ة مفضمة لقياس الثبات فهي تقيس االتساق الداخمي والتجانس بوين فقورات تعد هذ  الطريق
(، أي إنإل الفقورات جميعهوا تقويس فعواًل الخاصوية Anastas&Urbina,1997,p97) المقياس.

ن حسواب إ، مقياسبعض داخل ال مع نفسها وهذا يتحقق عندما تكون الفقرات مترابطة  بعضها
االتسوواق الووداخمي( هووو أفضوول التقووديرات الخاصووة لحسوواب  الثبووات بطريقووة ألفووا كرونبوواخ )طريقووة

 .(ٗٓٔ،صٕٕٔٓالثبات وأكثرها شيوعًا في بعض المواقف )الشايب،
السووتخراج معاموول ثبووات المقيوواس بهووذ  الطريقووة، اسووتخرجت الباحثووة معاموول ألفووا كرونبوواخ 

 .(ٖٙٙ،صٕٔٔٓمعامل ثبات جيد )عودة، (، وهو0ٜٜٓوقد بم  )
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 في صورتو النيائية:  ي لممعموماتالتمثيل المعرفمقياس 
)دائموووًا، غالبوووًا،  بووودائلال خمسوووة وذ، ( فقووورةٖٙتكوووّون المقيووواس فوووي صوووورته النهائيوووة مووون )

  وبووذلك تكووون أعمووى درجووة لممقيوواس (٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ) وقوود ُأعطيووت درجوواتأحيانووًا، نووادرًا، أبوودًا(، 
 .(ٛٓٔ( بمتوسط فرضي )ٖٙ(، وأدنى درجة )ٓٛٔ)

 :Statistical Meansالوسائل اإلحصائية 
الحقيبووة ا حصووائية لمعمووووم اعتموودت الباحثووة فووي التحميوول ا حصووائي لنتووائج بحثهووا عمووى 

 (.SPSSاالجتماعية )
 عرض النتائج ومناهشتيا:

 عرض النتائج المتعمقة بمتغير التمثيل المعرفي لممعمومات:
ق ذو داللووة ال يوجوود فوور  :عمووى أنووه التووي توونصبالفرضػػية الصػػفرية النتووائج التووي تتعمووق 

التوي المجموعوة التجريبيوة  البواتبوين متوسوط درجوات ط (0ٓ٘ٓ) إحصوائية عنود مسوتو  الداللوة
المجموعوووة  البووواتومتوسوووط درجوووات طتووودرس األدب والنصووووص بإسوووتراتيجية مثموووث االسوووتماع 

مقيوووواس التمثيوووول المعرفووووي فووووي التووووي توووودرس األدب والنصوووووص بالطريقووووة االعتياديووووة الضووووابطة 
 .لممعمومات
تصحيح إجابات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في مقياس التمثيل  بعد

(، بووانحراف 0ٕٖٕٕٔمتوسووط درجووات طالبووات المجموعووة التجريبيووة )المعرفووي لممعمومووات، بموو  
(، فوي حوين بمو  متوسوط درجوات طالبوات المجموعوة 0ٕٚٛٓ٘ٔ(، وبتبواين )0ٕٔ٘ٔٔمعياري )

( ٕ(  والشوووووكل )0ٛٓٙٗٓٔ( وبتبووووواين )0ٕٖٚٓٔاري )(، بوووووانحراف معيووووو0ٛٗٓٔٔالضوووووابطة )
 يوضح ذلك:
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 (متوسط درجات مجموعتي البحث في مقياس التمثيل المعرفي لممعموماتٕالشكل )

 
 

ولمتعّرف عمى داللة الفرق بين درجات طالبوات مجمووعتي البحوث )التجريبيوة والضوابطة( 
احثووة االختبووار التووائي لعينتووين مسووتقمتين البفووي مقيوواس التمثيوول المعرفووي لممعمومووات اسووتخدمت 

(T-test وأظهووورت النتوووائج أن هنووواك فرقوووًا ذا داللوووة إحصوووائية بوووين متوسوووط درجوووات طالبوووات ،)
( لصووالح طالبووات المجموعووة ٓٙ( وبدرجووة حريووة )0ٓ٘ٓمجمووعتي البحووث عنوود مسووتو  داللووة )

مووووة التائيووووة الجدوليووووة ( أكبوووور موووون القي0ٔٚ٘ٗالتجريبيووووة، إذ كانووووت القيمووووة التائيووووة المحسوووووبة )
(، وعميووه تُوورفض الفرضووية الصووفرية وتُقبوول الفرضووية البديمووة، أي يوجوود فوورق ذو داللووة 0ٕٓٓٓ)

إحصووائية بووين متوسووط درجووات طالبووات المجموعووة التجريبيووة المووواتي درسوون بإسووتراتيجية مثمووث 
اديوة فوي االستماع ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضوابطة الموواتي درسون بالطريقوة االعتي
( يوضوح ٖمقياس التمثيل المعرفي لممعمومات لصالح طالبوات المجموعوة التجريبيوة، والجودول )

 ذلك:
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مقياس التمثيل  االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في (نتائجٖجدول )
 المعرفي لممعمومات

المجموع
 ة

عدد 
الطالبا
 ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 التباين
رجة د

الحري
 ة

مستو  القيمة التائية
ى 

الداللة   
ٓ٘,ٓ 

المحسو 
 بة

الجدول
 ية

 ٖٔ التجريبية
ٕٕٔ0ٕ

ٖ 
ٔٔ0ٕٔ

٘ 
ٕٔ٘0ٚٛ

ٓ 
ٙٓ ٗ0ٔٚ٘ 

ٕ0ٓٓ
ٓ 

 دالة
 ٖٔ الضابطة

ٔٔٓ0ٛ
ٖ 

ٔٓ0ٕٖ
ٚ 

ٔٓٗ0ٛٓ
ٙ 

مقدار حجم أثر الُمتغير المستقل " إستراتيجية مثمث االسػتماع " فػي الُمتغيػر التػابع "التمثيػل 
 المعرفي لممعمومات":

لمتعوووووّرف عموووووى مقووووودار حجوووووم أثووووور إسوووووتراتيجية مثموووووث االسوووووتماع فوووووي التمثيووووول المعرفوووووي 
(، وهووو ذو حجووم كبيووور 0ٕٕ٘ٓت، وقوود بمووو  )²ηلممعمومووات، طبقووت الباحثووة معادلوووة تمربووع إيتووا 

 (.ٗ( لحجم األثر الموضح في جدول )ٕٓٓٓحسب معيار )عفانة،
 ²ηسب هيمة مربع إيتا هيم حجم األثر ومقداره ح( ٗجدول )

نوع الوسيمة 
 هيم حجم األثر ومقداره اإلحصائية

²مربع إيتا 
η 

 فأكثر 0ٔٗٓ 0ٔٗٓ - 0ٓٙٓ 0ٓٙٓ - 0ٓٔٓ 
 كبير متوسط صغير

( وهووو حجووم 0ٖٔٔٔ( لمتعووّرف عموى حجووم األثوور الوذي بموو  مقودار  )dكموا طبقووت معادلوة )
 (.٘وضح في جدول )( لحجم األثر المCohen,1988كبير حسب معيار كوهين )
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 ( ومقدار التأثير dهيم حجم األثر )( ٘جدول )
نوع الوسيمة 
 هيم حجم األثر ومقداره اإلحصائية

d 
 فأكثر 0ٗٓٓ 0ٖٜٓ - 0ٕ٘ٓ 0ٕٗٓ - 0ٔٓٓ 

 كبير متوسط صغير
 :Discussion of results النتائج  مناهشة

واتي درسن األدب والنصوص أظهرت نتيجة البحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية الم
بإسوووتراتيجية مثموووث االسوووتماع عموووى طالبوووات المجموعوووة الضوووابطة الموووواتي درسووون الموووادة نفسوووها 
بالطريقووة االعتياديووة فووي مقيوواس التمثيوول المعرفووي لممعمومووات، وتعووزو الباحثووة هووذ  النتيجووة إلووى 

 جممة أمور لخصُتها عمى النحو اآلتي:
كتسوبها ي تلتوت االمعموموا وتنظويم تخوزين اع فوي عمميوةسوتراتيجية مثموث االسوتمإسواعدت . ٔ

معنوى ويزيود التمثيول المعرفوي  ابحيث يكون الوتعمم ذ بمخزونهن المعرفي، وربطها الطالبات 
 لديهن.

مووووع بعضووووهّن  اسووووتراتيجية مثموووث االسووووتماع لمطالبووووات فرصوووة لكووووي يتعوووواوّن إيجابيووواً  . منحوووتٕ
الموضووووع مووون خوووالل التفاصووويل التوووي  الوووبعض، وتتكوووون لوووديهّن لغوووة تفووواهم مشوووتركة حوووول

 لى نمو التمثيل المعرفي لديهّن.إثناء المناقشة مما يهدي في أمعها  نَ يتفاعمْ 
ى المجورد، وتحميول إلوستراتيجية مثمث االستماع تنقل الطالبوة مون المحسووس إالتدريس وفق . ٖ

لقيوام بعمميوات لى النتوائج بطريقوة عمميوة منطقيوة، مموا يتطموب منهوا اإالمعمومات، والوصول 
 لووودنبهوووا عموووى نفسوووها، وبمسووواعدة غيووور مباشووورة مووون  ةً عقميوووة ذات مسوووتويات متباينوووة معتمووود

 .االُمدرسة وتزداد كفاءة التمثيل المعرفي لديه
تبادل المعرفة والمفاهيم ومناقشة   أسهم فيتجاوب الطالبات مع خطوات االستراتيجية بدقة . ٗ

عون دور الُمدرسوة فوي المراقبوة  فضوالً موة الصوحيحة معمو إلى ال فكار المطروحة لموصول األ
 والتوجيه مما مكنهّن من التمثيل المعرفي.

ستراتيجية مثمث االستماع جعل التذوق وتعمم المادة الدراسية مدركة بسهولة، إالتدريس وفق . ٘
 مون المعموموات تمقوي عمميوة هوو لخور معنوىات، المعرفوي لمطالبو التنظويم مون وجعمهوا جوزءاً 
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 بما المعمومات تحويل فهو المعرفي البناء ي ففعالً  موجود معين في نشاط واستعمالها البيئة
 الشخص. مع يتناسب

 :Conclusionsاالستنتاجات 
 :تيةلى االستنتاجات اآلإ تخمص الباحثةفي ضوء نتائج البحث الحالي 

ة والتطووور التوودريس وفووق إسووتراتيجية مثمووث االسووتماع مووع متطمبووات التربيووة الحديثوو . يتماشووىٔ
السيما في الميدان التربوي مما يساعد عمى تحقيق اتجا  رئيس من اتجاهات الفكر و العممي 

 التربوي المعاصر وأهدافه وهو استثارة وتحفيز الطالبات نحو التعمم.
 تسوووواعد إسووووتراتيجية مثمووووث االسووووتماع عمووووى رفووووع مسووووتو  الطالبووووات فووووي التمثيوووول المعرفووووي. ٕ

 دريسها بطريقة متسمسمة ومترابطة ومتكاممة.وتنظيم عممية ت لممعمومات
توودريس وفووق إسووتراتيجية مثمووث االسووتماع عمووى ظهووور سووموكيات مرغوووب فيهووا لوود  . سوواعد الٖ

التفسووير، و االسووتماع، و الجديودة،  لبفكوواراالستكشواف و االستقصوواء، و  الطالبوات منهووا البحوث،
طوورح و  ،لووديهن روح المنافسووة ثووارأممووا  الترتيووب المنطقووي لممووادة الدراسووية،و  فكووار،دمووج األو 

 بأنفسووهن، مووايجابيووة خوالل الوودرس ممووا عوزز موون ثقوتهن ومشواركتهن ا  ،ثارتهوواا  التسواهالت و 
 ساعد عمى التغمب عمى صعوبة المادة وشد انتباههن والتركيز طوال وقت الدرس.و 

 :Recommendationالتوصيات 
 يأتي: في ضوء ما توصمت إليه الباحثة من نتائج  فإنها توصي بما

ذ إسووتراتيجية مثمووث االسووتماع، إدرسووي ومدرسووات المغووة العربيووة عمووى التوودريس وفووق حووث مُ . ٔ
 نّ وتزيوود موون فعوواليته ،عمووى الووتعمم نوتحفووزه نعمووى توظيووف مهوواراته البوواتنهووا تسوواعد الطإ

ذلك ينعكس في التحصيل و  ،اتجاهات ايجابية نحو المادة التعميمية نوتكون لديه نوتشويقه
 .لممعمومات لمعرفيوالتمثيل ا

دورات تدريبية لُمشرفي المغوة العربيوة االختصواص وُمدرسويها وُمدرسواتها عموى كيفيوة . إجراء ٕ 
 الجامعة . يالتدريس بإستراتيجية مثمث االستماع تحت إشراف ُمدربين ُمههمين من تدريسيّ 

درس لطمبوة دراج إستراتيجية مثمث االسوتماع ضومن مفوردات مقورر طرائوق التودريس الوذي ُيو. إٖ
نوووواء تووووأهيمهم لمهنووووة أث فوووويكميووووات التربيووووة والتربيووووة األساسووووية مووووع بيووووان الخطوووووات الرئيسووووة 

 التدريس.
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 ،لممعمومات ضرورة تدريب أعضاء الهيئة التدريسية عمى استخدام مهارات التمثيل المعرفي. ٗ
ال بموا الفّعو حتى يتحقوق الوتعمم ومن ثم تدريس الطمبة عميها في المواقف التعميمية المختمفة،

 يتناسب مع قدراتهم واتجاهاتهم.
 :Suggestions المقترحات

 في ضوء ما سبق واستكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي :
فووي  إسووتراتيجيات توودريس أخوور  إسووتراتيجية مثمووث االسووتماع مووع بووينإجووراء دراسووة مقارنووة . ٔ

 وجدو  لخدمة العممية التعميمية. اً أثر  ، لبيان أيهما أكثرُ لممعمومات التمثيل المعرفي
فووي تحصوويل مووادة  ف عمووى أثوور إسووتراتيجية مثمووث االسووتماعإجووراء دراسووة تهوودف إلووى التعوورّ . ٕ

 المغة العربية أو مواد دراسية أخر  ولمراحل تعميمة مختمفة.
مثول مهوارات  في متغير لخرإستراتيجية مثمث االستماع الحالي  بحثإجراء دراسة مماثمة لم. ٖ

بووداعي ومهووارات التفكيوور الناقوود أو متغيوورات سووموكية مثوول الميووول أو االتجاهووات فكيوور ا الت
 .نحو مادة المغة العربية

 هائمة المصادر
مناىج البحث العممي في العموم التربوية (، ٕ٘ٔٓ. األسدي، سعيد جاسم وفارس، سندس عزيز )ٔ

 ار الوضاح لمنشر.، عمان، دوالنفسية واالجتماعية واإلدارية والفنون الجميمة
 ، ا سكندرية، مصر، دار المعرفة الجامعي.طرائؽ تدريس المغة العربية(، ٕٕٔٓ. إسماعيل، زكريا )ٕ
 180إستراتيجيات التعمم النشط "(، ٕٚٔٓ. أمبو سعيدي، عبد ا  خميس والحوسنية، هد  عمي )ٖ

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕ، طإستراتيجية مع األمثمة التطبيقية"
 ، القاهرة، مركز عبد الرحمن بدوي.مناىج البحث العممي(، ٕٔٔٓ. بدوي، عبد الرحمن )ٗ
، عمان، دار طرؽ التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية(، ٕٔٔٓ. جابر، وليد أحمد ولخرون )٘

 الفكر لمنشر.
، عمان، دار واألدوات"مناىج البحث في التربية وعمم النفس "األسس (، ٕٛٔٓ. الجابري، كاظم كريم )ٙ

 الوضاح لمنشر.
، عمان، المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية(، ٖٕٔٓ. الجبوري، عمران جاسم والسمطاني، حمزة هاشم )ٚ

 دار الرضوان لمنشر.
ة مهارات التنظيم في تحصيل طالبات (، فاعميٕ٘ٔٓ. وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والمرزوك، نغم إحسان حسين )ٛ

، مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةالصف الخامس العممي في مادة األدب والنصوص، 
 .ٕٜٔ-ٕٙٔ(،صٜٔجامعة بابل، العدد )
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 "،مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا "بين النظرية والتطبيؽ(، ٕٗٔٓ. الجعافرة، عبد السالم يوسف )ٜ
 عمان، مكتبة المجتمع العربي لمنشر.

(، فاعمية إستراتيجية مثمث االستماع في تنمية مهارتي التحدث ٕٚٔٓ. جمعة، نائل خميس محمد )ٓٔ
، كمية التربية، رسالة ماجستير )غير منشورة(والقراءة لد  طالب الصف الثالث األساسي بمحافظة رفح، 

 الجامعة ا سالمية، غزة.
(، معوقات استعمال ا ستراتيجيات الحديثة في تدريس األدب والنصوص ٕٛٔٓن شنين ). جناني، حسئٔ

 .ٜ٘٘ -ٗٙ٘(، صٔ، جامعة واسط، المجمد )مجمة كمية التربيةمن وجهة نظر مدرسي المغة العربية، 
، بغداد، مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا بين النظرية والتطبيؽ(، ٕٗٔٓ. حمادي، حسن خمباص )ٕٔ
 ار الفراهيدي لمنشر.د

النصوص األدبية في البرامج التعميمية ودورىا في تنمية ميارات (، ٕٛٔٓ. الدهمكي، زينة عبد األمير )ٖٔ
 ، عمان، دار المناهج لمنشر.التعبير اإلبداعي

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٙ، طهياس الشخصية(، ٕٙٔٓ. ربيع، محمد شحاته )ٗٔ
، عمان، دار إستراتيجيات تعمم وتعميم العموم(، ٕ٘ٔٓالكريم، سهى إبراهيم ). رزوقي، رعد مهدي وعبد ٘ٔ

 المسيرة لمنشر.
، بغداد، مكتبة اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية(، ٖٕٔٓ. زاير، سعد عمي وداخل، سماء تركي )ٙٔ

 نور الحسن لمطباعة.
ستراتيجيات تدريسيةالدماغ والتفكير "أسس (، ٕٚٔٓ. الزهيري، حيدر عبد الكريم )ٚٔ ت، عمان، نظرية وا 

 مركز ديبونو لتعميم التفكير لمنش.
، )الجزء األول(، عمان، مكتبة اتجاىات حديثة في تعميم الرياضيات(، ٕٛٔٓ. وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو )ٛٔ

 عربي لمنشر.المجتمع ال
، القاهرة، دار األسس البيولوجية والنفسية لمنشاط العقمي المعرفي(، ٜٜٜٔ. الزيات، فتحي مصطفى )ٜٔ

 النشر لمجامعات.
، التدريس مياراتو واستراتيجياتو(، ٜٕٔٓ. السامرائي، قصي محمد لطيف والبدري، فائدة ياسين طه )ٕٓ

 عمان، دار الرضوان لمنشر.
، تعريب )محمد نجيب الصبوة ومصطفى محمد كامل عمم النفس المعرفي(، ٕٓٓٓ. سولسو، روبرت )ٕٔ

 ، القاهرة، مكتبة االنجمو المصرية.ٕومحمد حسنين الدق(،ط
 ، عمان، دار وائل لمنشر.ٕ، طأسس البحث التربوي(، ٕٕٔٓ. الشايب، عبد الحافظ )ٕٕ
ل الذاتي في تحصيل طالب الصف األول (، فاعمية إستراتيجية التساه ٕٙٔٓ. الشال ، حيدر محمد هناء )ٖٕ

(، ٕ(، العدد )ٕٗ، جامعة بابل، المجمد )مجمة العموم اإلنسانيةالمتوسط في مادة قواعد المغة العربية، 
 .ٜٗٛ-ٜ٘ٛص
 ، القاهرة، دار الغريب لمنشر.مقدمة في عمم النفس المعرفي(، ٕٔٓٓ. شمبي، محمد أحمد )ٕٗ
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 .، المممكة العربية السعوديةستراتيجية في التعمم النشطإ 101(، ٕٔٔٓ) الشمري، ماشي بن محمد. ٕ٘
، البنائية والتفكير االستداللي في طرائؽ التدريس(، ٜٕٔٓ. شناوة، جبار رشك وعبد األمير، لثار رزاق )ٕٙ

 عمان، دار الوضاح لمنشر.
ميذ الصف (، أثر إستراتيجية مثمث االستماع في تحصيل تالٕٛٔٓ. ظاهر، نصير محمد ولخران )ٕٚ

، جامعة مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةالخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات، 
 .ٜٜٙ -ٜٚ٘(، صٔٗبابل، العدد )

، عمان، ٜ، طمدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم النفس(، ٜٕٔٓ. عباس، محمد خميل ولخرون )ٕٛ
 دار المسيرة لمنشر.

، إستراتيجيات فيم المقروء "ُأسسيا النظرية وتطبيقاتيا العممية"(، ٕٙٔٓاري، ماهر شعبان ). عبد البٜٕ
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٕط

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

إستراتيجيات حديثة لتدريس مادة األدب (، ٕٚٔٓوالعطار، زيد بدر محمد ). عبد عون، فاضل ناهي ٖٔ
 ، عمان، دار الرضوان لمنشر.والنصوص

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر.ٚ، طعمم النفس المعرفي(، ٕٚٔٓ. العتوم، عدنان يوسف )ٕٖ
ي من منظور مدخل الوعي األدب(، ٜٕٔٓ. العرنوسي، ضياء عويد حربي والطائي، وتأميم خمف عبد )ٖٖ

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

 عمان، دار المناهج لمنشر.
 ، عمان، دار األمل لمنشر.لقياس والتقويم في العممية التدريسيةا(، ٕٔٔٓودة، أحمد سميمان )ع. ٖ٘
، ترجمة )محمد نبيل نوفل مناىج البحث في التربية وعمم النفس(، ٕٓٔٓ. فان دالين، ديو بولد )ٖٙ

 ولخرون(، القاهرة، مكتبة األنجمو المصرية.
، الفكر الفمسفي التربوي الحديث وعالهتو بطرائؽ التدريس الحديثة ،(ٕٔٔٓالفالوقي، مسعود ). ٖٚ

 دار الفالح لمطباعة. الكويت،
(، أثر مهارة استنطاق النص في التحصيل ٕٙٔٓجالل عزيز وعودة، مرسال عبد الحميد ). فرمان، ٖٛ

مجمة كمية التربية األساسية لمعموم والتذوق األدبي لمادة األدب والنصوص لد  طالبات الخامس العممي، 
 .ٗٛ٘-ٜٙ٘(، صٕ٘، جامعة بابل، العدد )التربوية واإلنسانية

(، كفاءة التمثيل المعرفي وعالقتها بما فوق ٕ٘ٔٓوسف، أنوار بدر ). الكعبي، كاظم محسن كويطع ويٜٖ
 .ٖ٘-ٔ(، صٛٙ، العدد )مجمة آداب المستنصريةالذاكرة لد  طمبة الجامعة، 

 .لمنشر دار القممالكويت، ، االتجاىات الحديثة في التربية والتعميم ،(ٜٕٓٓالمبارك، أحمد سالم ). ٓٗ
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، عمان، مركز بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربويةأسس (، ٕٗٔٓ) . مجيد، سوسن شاكرٔٗ
 ديبونو لتعميم التفكير.

، ٕ، طالقياس والتقويم لمطالب الجامعي(، ٜٕٔٓ. مجيد، عبد الحسين رزوقي وعيال، ياسين حميد )ٕٗ
 بغداد، مكتب اليمامة لمطباعة والنشر.

 دار المناهج لمنشر.، عمان، البحث العممي ومناىجو(، ٕٚٔٓ. محجوب، وجيه )ٖٗ
(، كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وعالقتها ٕ٘ٔٓ. المكصوصي، عدنان مارد وجاسم، حوراء سممان )ٗٗ

(، ٘ٔ(، المجمد )ٛ، جامعة كربالء، العدد )مجمة الباحثبتوليد الحمول لد  طمبة المرحمة ا عدادية، 
 .ٜٜٕ -ٕٓٚص
في وعالقته بالحاجة إلى المعرفة لد  طمبة مدارس (، التمثيل المعر ٕٚٔٓ. مكي، لطيف غازي )٘ٗ

 .ٖٕٙ -ٕٛٔ(، صٔ(، العدد)ٕٛ، جامعة بغداد، المجمد )مجمة كمية التربية لمبناتالمتميزين، 
، عمان، دار المسيرة ٛ، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس(، ٕٚٔٓ. ممحم، سامي محمد )ٙٗ

 لمنشر.
ستراتيجيات التدريس الفّعال(، ٜٕٔٓقاسم ). المياحي، إيثار عبد المحسن ٚٗ ، عمان، دار نماذج وا 

 الرضوان لمنشر.
48. American Heritage Dictionary of the Engle Language, 4th edition            

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

       published by Houghton Mifflin Harcourt. 

49. Anastasi , A & Urbina , s.(1997) psychological Tesing , 7th ed, prentice    

        Hall  new jersey. 
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