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 املـلخصـ:
الخامـس األدبـي يهدف البـحث الحالي إلى التـعرف على أثر استـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في تـنمـية النقد التـاريخي لدى طلبـة الصـف  

(  23( طالبـًا وطالبـة مـوزعين بـطريقة عشوائية, المـجمـوعة األولى التـجريبـية والبـالغ عددهمـ )44وقد شمـلتـ عينة البـحث )  2020-2021
( طالبـًا تـمـ تـدريسهمـ بـالطريقة  21طالبـ وطالبـة تـمـ تـدريسهمـ بـاستـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع والمـجمـوعة الضابـطة البـالغ عددهمـ )

المـكون مـن ) التـاريخي  للنقد  اداة لالختـبـار  بـإعداد  البـاحث  قامـ  البـحث  ثبـاتـ االخبـار  23االعتـيادية ولتـحقيق هدف  بـلغ    0,80( فقرة وقد 
ئل االحصـائية أظهرتـ النتـائج تـفوق المـجمـوعة التـجريبـية  ( وهو مـعامـل ثبـاتـ عالٍ وبـاستـخدامـ الوسا20بـاستـخدامـ مـعادلة كورد ريتـشاردسون )

مـوعة مـن  التـي درستـ بـاستـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع على المـجمـوعة الضابـطة في النقد التـاريخي وفي ضوء ذلك قدمـ البـاحث مـج
تـيجية مـثلث االستـمـاع في تـدريس التـاريخ في المـراحل الدراسية المـختـلفة كونها دراسة التـوصـياتـ والمـقتـرحاتـ مـنها: التـأكيد على استـخدامـ استـرا

 حديثة وفعالة واقتـراح على اجراء دراسة مـمـاثلة على مـراحل دراسية أخرى. 
Abstract : 
The current research aims to identify the effect of using the listening triangle strategy in developing historical 

criticism among fifth-grade literary students 2020-2021. The listening triangle and the control group of (21) students 

were taught in the usual way. To achieve the goal of the research, the researcher prepared a test tool for historical 

criticism consisting of (23) paragraphs, and the stability of the news reached 0.80 using the Cord Richardson 

equation (20) It is a high stability coefficient, and using statistical means, the results showed that the experimental 

group that was studied using the listening triangle strategy was superior to the control group in historical criticism. 

Modern and effective, and a proposal to conduct a similar study on other study stages.  

 أواًل: مـشكلة البـحث
ل يرتـكز على الطرائق التـقليدية التـي تـؤكد على الجانبـ النظري, إذ أن العديد مـن المـدرسين ان تـدريس مـادة التـاريخ في مـدارسنا مـا يزا

  يركز على الطرائق التـقليدية في التـدريس إليصـال أكبـر قدر مـمـكن مـن المـعلومـاتـ عن طريق حفظها وتـلقينها وليس عن طريق فهمـها 
يثة فضعف الطلبـة في هذه المـادة ال يعود إلى صـعوبـة المـادة إنمـا إلى الطريقة أو األسلوبـ في  مـتـجاهلين في ذلك أساليبـ التـدريس الحد

في تـنمـية النقد مـستـوى تـنمـية المـعلومـاتـ لدى الطلبـة ومـن هنا بـرزتـ مـشكلة البـحث في مـعرفة أثر استـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع  
 الصـف الخامـس األدبـي. التـاريخية لدى طلبـة  
 ثانيًا: أهمـية البـحث

ـه الوظيفية, بـل لقد جاءتـ الثورة التـقنية المـتـسارعة التـي نعيشها اليومـ بـوسائل وأساليبـ لمـ تـقتـصـر أهمـيتـها على خدمـة االنسان ومـمـارست"
)اللهيبـي,  "  قدراتـه, وكفاءاتـه ومـهاراتـه ومـسايرتـه آلخر تـطوراتـ العلمـ وتـقنياتـهكان لها دور فاعل في زيادة مـعلومـاتـه ومـعارفه ورفع مـستـوى  

ا (ال شك ان في التـربـية هي السبـيل الوحيد لتـحقيق التـفوق العلمـي والتـنمـية الشامـلة للمـجتـمـع في كافة مـيادينه وذلك لمـا له1,  2019
(والتـعلمـ أداة التـربـية في تـحقيق أهدافها, 3,  2003اه الذي يحقق أهداف المـجتـمـع واتـجاهاتـه. )علي,  مـن دور في تـوجيه نمـو الفرد بـاالتـج

والمـنهج يعد وسيلة مـهمـة " (15,  2011مـعتـمـدا الوسائل والطرائق الناجحة الكتـسابـ المـتـعلمـين بـاختـالف مـستـوياتـهمـ الدراسية )إبـراهيمـ,  
,  1997المـدرسة وكذلك هو كل مـا يقدمـ للمـتـعلمـ مـن خبـراتـ للوصـول إلى تـحقيق اهداف مـرسومـة )السبـحي وبـنجر,  في تـحقيق اهداف  

المـنهج تـحقيقاً "(14صـ التـدريس أكثر عناصـر  التـدريس واستـراتـيجياتـها تـمـثل عنصـرًا مـهمـًا وثيقًا ويمـكن القول ان طرائق    وان طرائق 
يسية ها تـحدد دور كل مـن المـدرس والطالبـ في العمـلية التـعليمـية, ولقد تـنوعتـ وتـعددتـ األساليبـ والطرق واالستـراتـيجياتـ التـدر لألهداف, ألن

)الك وبـاستـراتـيجياتـه  بـه  االهتـمـامـ  النشط وتـزايد  التـعلمـ  األخيرة, وظهر  السنواتـ  المـدرسين خالل  قبـل  مـن  تـستـخدمـ  ,  2016بـي,  عالتـي 
فة  ( ومـن هذه االستـراتـيجياتـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع التـي ضمـنتـ لتـكون جزء مـن الدرس وبـالتـالي تـحقيق تـعلمـ أفضل إضا305صـ

,  2007ومـحمـد,  )أبـو جادو    "إلى خلق التـفاعل بـين الطلبـة انفسهمـ إضافة إلى شعورهمـ بـالمـسؤولية المـشتـركة لتـحقيق أهداف الدرس
جمـع "(262صـ أساس  على  القائمـة  المـعلومـاتـ  بـين  التـمـيز  يجبـ  لذلك  التـحدث  مـهاراتـ  على  الطالبـ  تـشجع  االستـراتـيجية  هذه  ان  وبـمـا 

ناول المـعلومـاتـ بـالتـحليل والنقد وادارك المـعلومـاتـ وتـداولها بـالتـدوين والنسخ كوسيلة للمـعلومـاتـ وبـين المـعلومـاتـ القائمـة على أساس التـعلمـ وتـ
لتـمـييز بـين اصـالح التـعليمـ  مـدلوالتـ المـعلومـاتـ بـالتـحليل والنقد وادراك مـدلوالتـ المـعلومـاتـ والتـفكير في مـعانيها بـهدف االبـتـكار واالستـنبـاط وا

يستـمـر مـدى العمـر ويتـضمـن اكتـسابـ المـعرفة بـالخبـرة واستـيعابـ مـا يتـراكمـ في القائمـ على الحفظ والتـلقين وبـين اصـطالح التـعليمـ الذي  
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( وهذا مـا تـركز عليه استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع فيجبـ ان نهتـمـ  3, صـ2020الذاكرة في المـعلومـاتـ بـهدف التـطبـيق )عبـد الكريمـ ومـحمـد,  
مـ التـي يتـمـنى الفكر تـشكيل القدرة على النقد والتـحليل ويجبـ المـوازنة بـين مـا هو فكري لتـمـكن مـن انتـاج في اطار مـثلث االستـمـاع بـالعلو 

(لذلك تـتـضح أهمـية 14, صـ2007)الصـرايرة,    "مـعرفة اصـيلة تـخدمـ الطلبـة وتـسهمـ في تـرشيد وجهاتـهمـ والمـحافظة على بـنائهمـ الثقافي
 ث فيمـا يأتـي: اجراء هذا البـح

 أهمـية المـرحلة الدراسية التـي طبـق بـها البـاحث وهي المـرحلة اإلعدادية وهي مـرحلة النضوج الفكري. -1
 أهمـية مـادة التـاريخ في المـرحلة اإلعدادية مـن التـفاعل في اكسابـ الطلبـة المـهاراتـ. -2
 الفكر النقدي وهو يرتـبـط بـالمـوقف التـحليلي.استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع تـعمـل على تـنشيط  -3
 فة. إمـكانية االستـفادة مـن النتـائج التـي يسفر عنها البـحث الحالي في تـحسين نواتـج تـدريس مـادة التـاريخ في المـراحل الدراسية كا -4

 ثالثًا: هدف البـحث
 االستـمـاع في تـنمـية النقد التـاريخي لدى طلبـة الصـف الخامـس األدبـي. يهدف البـحث الحالي إلى مـعرفة اثر استـخدامـ استـراتـيجية مـثلث

 رابـعًا: فرضية البـحث
1- "( مـستـوى  إحصـائية عند  ذاتـ داللة  تـوجد فروق  المـجمـوعة  0,05ال  لدى طلبـة  والبـعدي  القبـلي  االختـبـارين  بـين  الفرق  مـتـوسط  بـين   )

اتـيجية مـثلث االستـمـاع ومـتـوسط الفرق بـين االختـبـارين القبـلي والبـعدي لدى طلبـة المـجمـوعة الضابـطة التـجريبـية التـي درستـ وفق استـر 
 ."التـي درستـ وفق الطريقة االعتـيادية في النقد التـاريخي

 خامـسًا: حدود البـحث
 يعتـمـد البـحث الحالي على: 

 الفتـوة.  ينة مـن طلبـة الصـف الخامـس األدبـي / اعدادية ع -1
 الفصـل الدراسي األول.   2020/2021الفصـلين األول والثاني مـن مـادة التـاريخ للعامـ الدراسي   -2

 سادسًا: تـحديد المـصـطلحاتـ 
 عرفها كل مـن:(Strategyاالستـراتـيجية ) -أ

 بـأنها خطواتـ اجرائية مـنتـظمـة ومـتـسلسلة تـتـصـف بـالشمـولية والمـرونة ومـراعاة طبـيعة المـتـعلمـ, وهي تـمـثل الواقع الفعلي"(:  2008طربـية ) -1
 ( 18, صـ2010عن )إبـراهيمـ,  "لمـا يحدث داخل الصـف مـن استـثمـار لالمـكاناتـ المـتـاحة مـن أجل تـحقيق مـخرجاتـ تـعليمـية مـرغوبـ فيها

2- (Schunck 2000  :)" بـأنها مـجمـوعة خطط بـعيدة المـدى لها نتـائج ناجحة تـقلل مـن التـشتـتـ بـين مـعرفة الطالبـ الحالية واالهداف التـعليمـية
التـاريخ الذي يخطط لها وعرفها البـاحث اجرائيًا: بـأنها مـجمـوعة مـن اجراءاتـ وتـحركاتـ مـدرس مـادة  (  Schunck 2000 p113للطلبـة )

 ". ويفضلها في تـدريس طلبـة الصـف الخامـس االدبـي لغرض زيادة فهمـهمـ 
 عرفها كل مـن: مـثلث االستـمـاع -بـ

بـانها استـراتـيجية تـشجع على الحوار واالستـمـاع والتـحدث والتـدوين وتـتـمـ مـن طريق مـجامـيع ثالثية مـتـكونة مـن "(:  2011الشمـري ) -1
 ( 50, صـ2011. )الشمـري, ")مـستـمـع, مـتـحدث, مـراقبـ )مـدون( ( ويتـمـ فيها تـبـادل االدوار

استـراتـيجية تـدريسية تـعاونية بـين الطالبـ تـشجع على الحوار والمـناقشة يشعر الطالبـ بـدورهمـ في العمـلية التـعليمـية مـن  "(:  2016حيدر ) -2
وتـوف الطالبـ  قبـل  مـن  المـهامـ النجازها  وتـقديمـ  المـالئمـة  البـيئة  اعداد  المـدرس  دور  ويكون  بـانفسهمـ  المـعرفة  بـنائهمـ  الوسائخالل  ط ير 

وعرفها البـاحث اجرائيًا: استـراتـيجية مـن استـراتـيجياتـ التـعلمـ النشط يستـعمـلها (8, صـ 2016. )حيدر,  "المـالئمـة لتـنفيذ هذه المـهمـاتـ التـعليمـية
والقراءة والكتـابـة لدى الطلبـة وتـركز المـدرس لتـقديمـ المـعلومـاتـ والمـعارف للطلبـة بـشكل مـرتـبـ ومـنظمـ تـنمـي مـهاراتـ االستـمـاع والتـحدث  

 ."على مـهارتـي االستـمـاع والتـحدث
 عرفها كل مـن:  النقد التـاريخي -ج

النصـ,  "(:  2001الشامـي ) -1 لتـقويمـ وضبـط  التـاريخي الذي بـين ايدينا وفيه حساسية ودقة, والنقد عمـلية فكرية  التـحقيق مـع النصـ  وهو 
 ( 234, صـ2001)الشامـي, " داقيتـه وقبـوله كحقيقة علمـيةوتـقرير اصـالتـه ومـصـ
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النقد التـاريخي ليس عمـلية هينة بـل هو التـأكد مـن صـحة الحدث ومـؤرخه بـالحجج السليمـة واصـدار االحكامـ سواء  "(:  2021قدور )  -2
بـاساليبـ نقدية مـتـعددة ومـتـتـالية أو قدحًا, ويتـمـ  الجدل في  ( 520, صـ2021. )قدور,  "مـدحًا  الطالبـ  بـأنها قدرة  البـاحث اجرائيًا:  وعرفها 

رجة التـي البـحث عن الحقيقة مـن خالل اعتـمـاده على مـناقشاتـ علمـية واثبـاتـ الحقيقة بـمـعطياتـ وادواتـ للوصـول الى بـرهان وتـقاس بـالد
 خي في البـحث الحالي. يحصـل عليها الطالبـ مـن خالل اجابـتـه على اختـبـار النقد التـاري

 مـفهومـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع لفية نظريةخ
واالستـمـاع هو بـداية التـلقي وهو النمـط األول الذي يستـمـد عن طريقة الطفل مـفرداتـه    تـعد طاقة السمـع هي األولى مـن بـين قوى االدراك,"

( وان اداة 195, صـ 2008اللغوية ألن اإلنسان ال يمـكن ان يتـعلمـ الكالمـ والقراءة والكتـابـة مـا لمـ يسبـقها االستـمـاع )عبـد الاله ومـحمـود, 
(. كمـا ان االستـمـاع اداة تـعمـل في جمـيع 526, صـ2019تـعمـل عند االنسان بـعد والدتـه )المـصـلحي, االستـمـاع االذن وهو أول وسيلة  

مـع والبـصـر االتـجاهاتـ ونظرًا الهمـية السمـع ذكره القرآن الكريمـ مـقدمـًا على البـصـر في سبـعة وعشرون مـوضعًا مـنها قوله تـعالى ))إن الس
كان اولئك  كل  )االسراء,    والفؤاد  مـسؤوال((  تـعالى36عنه  وقوله  )المـؤمـنون,    "(  واالفئدة((  واألبـصـار  السمـع  لكمـ  انشأ  الذي  ))وهو 

(.ومـثلث االستـمـاع هي استـراتـيجية تـدريسية يتـخذها المـدرس عند طرحه لمـوضوع مـعين تـشجع على االستـمـاع والتـحدث والتـدوين 78
ور العمـلية التـعليمـية ويتـمـ تـنفيذها مـن طريق تـقسيمـ الطالبـ إلى مـجامـيع ثالثية مـتـكونة مـن مـستـمـع, مـتـحدث, يكون المـتـعلمـ فيها مـح

 ( 43, صـ2016مـدون. ويتـمـ فيها تـبـدل االدوار )امـبـوسعيد وهدى, 
 خطواتـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع

 مـجامـيع ثالثية ولكل طالبـ في كل مـجمـوعة له دوره ويتـبـادل االدوار بـين الطالبـ كمـا يأتـي: يقسمـ المـدرس الطالبـ إلى 
 الطالبـ األول: مـتـحدث/ ويشرح الدرس. -1
 الطالبـ الثاني: مـستـمـع جيد, ويطرح االسئلة على الطالبـ األول.  -2
والثاني ويقدمـ تـغذية راجعة فهو يكتـبـ مـا يدور بـين الطالبـين ويكون اشبـه الطالبـ الثالث: يراقبـ العمـلية وسير الحديث بـين الطالبـ األول   -3

 (50, صـ2011بـالمـرجع, فعندمـا يحين دوره يقرأ مـن خالل مـدوناتـه مـا ذكره زمـيليه فيقول ذكر فالن كذا وذكر فالن كذا )الشمـري, 
 مـمـيزاتـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع

 طلبـة لكي يكونوا نشطين.تـعطي الفرصـة لل -1
 تـعطي الفرصـة للجمـيع بـالمـشاركة بـداًل مـن عدد مـحدد مـن المـتـطوعين.  -2
 تـظهر كثير مـن المـواهبـ والقدراتـ الفردية. -3
 تـنمـي روح التـعاون بـين الطلبـة .  -4
 ( 178, صـ2018تـنمـي قوة الشخصـية واالعتـمـاد على النفس )عطية,   -5

 راتـيجية مـثلث االستـمـاعدور املـدرس يف استـ
 تـنظيمـ بـيئة التـعلمـ.  -1
 تـصـمـيمـ الدروس وانشطتـها. -2
 ادارة الدرس ادارة ذكية مـوجهة نحو تـحقيق األهداف المـحدودة. -3
 مـراعاة الفروق الفردية بـين الطلبـة. -4
 ضبـط الصـف والتـشجيع على بـناء عالقاتـ ايجابـية بـين الطلبـة.  -5
 ( 992, صـ 2018الزمـ )الزويني وتـركي, تـقديمـ التـعزيز ال -6

 مـفهومـ النقد التـارخيي النقد التـارخيي
غية الوصـول  هو مـمـارسة علمـية مـنهجية ينتـقل المـؤرخ بـمـوجبـه مـن مـرحلة القراءة واالقتـبـاس الى مـرحلة الفحصـ والتـدقيق والتـمـحيصـ بـ

(,  5, صـ 2014لمـخالفي, الى الحقيقة التـاريخية بـحياد تـامـ وعبـر سلسلة مـن األدوااتـ المـتـرابـطة اليتـ تـصـنع تـاريخًا مـن مـادتـه وحقائقه )ا
ه ومـصـداقيتـه, وهو التـحقيق مـع النصـ التـاريخي الذي بـين ايدينا وفيه حساسية ودقة, والنقد عمـلية فكرية لتـقويمـ وضبـط النصـ, وتـقرير اصـالتـ
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مـن صـحة الحدث ومـؤرخة بـالحجج    (فالنقد التـاريخي ليس عمـلية هينة, بـل هو التـأكد234, صـ 2001وقبـوله كحقيقة علمـية. )الشامـي,  
 ( 520, صـ2021السليمـة واصـدار االحكامـ سواء مـدحًا أو قدحًا, ويتـمـ بـاساليبـ نقدية مـتـعددة ومـتـتـالية. )قدور,  

 أهمـية النقد التـارخيي
تـ الشفوية في التـوصـل للحقيقة وتـوضيح المـعلومـاتـ  تـكمـن أهمـية النقد للدراساتـ التـاريخية مـن المـصـادر أو النصـوصـ التـاريخية او الروايا

ـ  الواردة, بـين صـحتـها وبـطالنها أي صـحيحة أمـ مـزيفة, وهل تـوجد أخطاء أمـ ال, فالتـحقيق التـاريخي هو وسيلة مـن أجل دراسة وفهم
ـنه مـن البـاطلة, وبـالتـالي أمـا تـاكيد أو نفي الحادثة  المـصـدر مـن احداث ووقائع, والغاية هي استـخالصـ الحقائق التـاريخية الصـحيحة م

 ( 37, صـ2007واظهار صـحتـها او مـجانبـتـها. )غنيمـ ومـحمـود, 
 تـطور النقد التـارخيي

ـقة لهمـ دون تـحقيق وال مـن المـعلومـ والمـعروف ان المـؤرخين في الفتـرة القديمـة كانوا مـجرد ناقلين الخبـار األمـمـ الساب  الفتـرة القديمـة  -1
التـي ال يقبـلها العقل التـاريخية الصـحيحة والخاطئة, وحتـى الوقائع  المـعلومـاتـ والظواهر  البـشري.   تـمـحيصـ لألحداث والوقائع, فيكتـبـون 

 ( 521, صـ 2021)قدور, 
 مـنهج علمـاء الحديث في النقد  -2

بـنقد الرواياتـ التـاريخية همـ علمـاء الحديث في مـرحلة تـدوين الحديث النبـوي الشريف مـن خالل  مـا يمـكن االشارة إليه وتـاكيده أول مـن قامـ  
ناقلوا  جهودهمـ التـي بـذلوها للحفاظ على النصـوصـ مـن التـصـحف والتـحريف أو دخول مـا ليس فيها مـن خالل نقد الرواياتـ والرواة الذين تـ

( فالمـنهج الذي اتـبـعه رواة الحديث والسيرة النبـوية المـطهرة اطلقوا  21, صـ1991عليه وسلمـ( )طه,    أحاديث الرسول مـحمـد )صـلى هللا
 ( أي الرفض والقبـول. 7, صـ2016عليه )الجرح والتـعديل( في تـوثيق الحديث )ابـجي, 

 مـنهج النقد التـاريخي عند ابـن خلدون  -3
ًا على حذر عند نقله االخبـار ألن مـجال التـشويه أوسع, والنفس البـشرية سهلة االنخداع لمـا ويرى ابـن خلدون على المـؤرخ ان يكون دائمـ

حقيق  فيها مـن نقاط الضعف وان نفوس الناس تـسرع الى التـصـديق, ألن المـحاكاة والتـقليد مـن طبـائعها, وألن الغالبـية تـجهل أصـول التـ
ي تـفرق بـين المـعقول وغير المـعقول مـن الحوادث كمـا النفس مـولعة بـكل عجيبـ وغريبـ ومـن أسبـابـ شيوع التـاريخي والقوانين االجتـمـاعية التـ

 ( 28, صـ 1962الخطأ الثقة بـالناقلين, ولذلك يحتـاجون إلى التـعديل والتـجريح )ابـن خلدون,  
 العلومـ املـساعدة يف نقد النصـوصـ والوثائق التـارخيية

 لولوجية: أي مـعرفة اللغة األصـلية للوثيقة.اللغة أو الفي -1
 علمـ الخطوط القديمـة أو البـاليوغرافيا. -2
 علمـ العهود والمـواثيق أو علمـ الديبـلومـاتـيك.  -3
 علمـ االختـامـ والطوابـع.  -4
 علمـ الرنوك: أي الشعاراتـ المـوجودة على الوثيقة. -5
 الهيرومـبـنوطبـقا.علمـ التـاويلية أو  -6
 علمـ النمـياتـ: أي النقود والمـسكوكاتـ. -7
 ( 522-521, صـ2021علمـ الجغرافية )قدور,  -8

 أنواع النقد التـاريخي
 النقد الخارجي   -1
 النقد الداخلي ويقسمـ إلى:  -2
 النقد االيجابـي - أ

 ( 235, صـ2001النقد السلبـي )الشامـي,  -ب
 راساتـ سابـقةد

 املـحور األول: الدراساتـ التـي تـناولتـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع 
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 2018دراسة الزويني وتـركي  -1
عتـمـدتـ  يهدف البـحث الحالي تـعرف )أثر استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في الفهمـ القرائي عند تـلمـيذاتـ الصـف الخامـس االبـتـدائي( وقد ا "

جريبـي ذي الضبـط الجزئي واختـارتـ التـصـمـيمـ التـجريبـي لمـجمـوعتـين تـجريبـية وضابـطة واختـبـار بـعدي, واختـارتـ البـاحثة البـاحثة المـنهج التـ
مـجمـوعتـي شعبـ ل  عشوائيًا مـدرسة )عدن( االبـتـدائية للبـناتـ الجراء تـجربـتـها فيها, وبـالطريقة نفسها اختـارتـ البـاحثة شعبـتـين مـن أصـل ثالث
ـ ودرجاتـ اختـبـار البـحث, وكافأتـ البـاحثة بـين تـلمـيذاتـ مـجمـوعتـي البـحث في مـتـغيراتـ العمـر الزمـني, والتـحصـيل الدراسي لآلبـاء واألمـهات

ثمـانية مـوضوعاتـ مـن كتـابـ القراءة   أمـا المـادة العلمـية فقد تـضمـنتـ"(,  2018-2017)"  الفصـل األول في مـادة اللغة العربـية للعامـ الدراسي
( هدفًا  80وللفصـل الدراسي الثاني, وصـاغتـ البـاحثة االهداف السلوكية الخاصـة بـالخطط التـدريسية للمـوضوعاتـ والبـالغ عددها النهائي )

لمـجمـوعة التـجريبـية بـاستـعمـال استـراتـيجية مـثلث سلوكيًا واعدتـ خططًا تـدريسية انمـوذجية لكل مـوضوع مـحدد للتـجربـة, ودرستـ تـلمـيذاتـ ا
التـجربـة ) البـاحثتـان اختـبـارًا تـكون مـن   "( أسابـيع10االستـمـاع, والمـجمـوعة الضابـطة على وفق الطريقة االعتـيادية واستـمـرتـ  ثمـ اعدتـ 

والرابـع مـن نوع اعادة  "  ي مـن نوع المـزاوجة والثالث مـن نوع التـكمـيل( فقرة, وقد تـضمـن السؤال مـن نوع اختـيار مـن مـتـعدد, والثان30)
ـدة التـجربـة, وقد  تـرتـيبـ, وبـعد ان تـمـ التـأكد مـن صـالحية فقراتـ االختـبـار طبـقتـ البـاحثة االختـبـار على مـجمـوعتـي البـحث بـعد انتـهاء م

ـالئمـة للبـحث, وتـوصـلتـ الدراسة الى )تـفوق تـلمـيذاتـ المـجمـوعة التـجريبـية الذين درسن مـادة القراءة استـعمـلتـ البـاحثة الوسائل االحصـائية الم
 " (0,05 ) على وفق استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع على تـلمـيذاتـ المـجمـوعة الضابـطة الذين درسن بـالطريقة االعتـيادية( بـفرق دال احصـائياً 

 ( 986, صـ2018)الزويني وتـركي, 
 2020دراسة يوسفاني  -2
جغرافية يهدف البـحث الحالي الى التـعرف على اثر استـخدامـ استـراتـيجيتـي مـثلث االستـمـاع واجراءاتـ التـوقف في استـيعابـ المـفاهيمـ ال"

( طالبـة مـوزعين  53( وشمـلتـ عينة البـحث )2020-2019)وتـنمـية الذكاء الوجداني لدى طالبـاتـ الصـف الثاني المـتـوسط للعامـ الدراسي 
( طالبـة تـمـ تـدريسهمـ بـاستـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع 16بـطريقة عشوائية إلى ثالثة مـجمـوعاتـ التـجريبـية األولى وقد بـلغ عددهمـ )

 "تـدريسهمـ وفق استـراتـيجية اجراءاتـ التـوقف والمـجمـوعة الضابـطة البـالغ عدهمـ  ( طالبـة تـمـ17والمـجمـوعة التـجريبـية الثانية البـالغ عددهمـ )
ة تـدريسهمـ بـالطريقة االعتـيادية والتـحقيق هدف البـحث تـطلبـ اعداد اداتـين األولى اختـبـار لقياس استـيعابـ المـفاهيمـ الجغرافي"( طالبـة تـمـ  20)

لوجداني وتـمـ ايجاد الصـدق الظاهري لالداتـين وقد بـلغ ثبـاتـ اختـبـار استـيعابـ المـفاهيمـ الجغرافية بـاستـخدامـ والثانية مـقياس لقياس الذكاء ا
( فقرة أمـا  28وهو مـعامـل ثبـاتـ جيد وأصـبـح اختـبـار استـيعابـ المـفاهيمـ مـكون بـصـيغتـه النهائية مـن )"(  %0,79)   20مـعادلة ريتـشارد سون  

المـقياسمـقيا بـلغ ثبـاتـ  له وقد  الظاهري  ايجاد الصـدق  تـمـ عرضه على مـجمـوعة مـن الخبـراء وتـمـ  الوجداني فقد  (  0.78)  "س الذكاء 
افية هيمـ الجغر بـاستـخدامـ الوسائل االحصـائية اظهرتـ النتـائج تـفوق المـجمـوعتـين التـجريبـيتـين على المـجمـوعة الضابـطة في استـيعابـ المـفا

رافية بـخطواتـ والذكاء الوجداني, وفي ضوء ذلك قدمـتـ البـاحثة مـجمـوعة مـن التـوصـياتـ والمـقتـرحاتـ مـنها تـعريف مـدرسي ومـدرساتـ مـادة الجغ
 ( 964, صـ2020ني, . )يوسفا"استـراتـيجيتـي مـثلث االستـمـاع واجراءاتـ التـوقف وتـدريبـهمـ على استـخدامـها مـن خالل دوراتـ تـنشيطية

 املـحور الثاني: الدراساتـ التـي تـناولتـ النقد التـارخيي 
سة واحدة حول  نظرًا لندرة الدراساتـ التـي تـناولتـ النقد التـاريخي كذلك لمـ يعثر البـاحث على أي دراسة تـجريبـية حول النقد التـاريخي سوى درا

 النقد الجغرافي  
يهدف البـحث الحالي الى التـعرف على أثر استـخدامـ استـراتـيجياتـ مـجتـمـع المـعرفة في تـنمـية "(2020الكريمـ ومـحمـد )دراسة عبـد    -1

وقد شمـلتـ عينة البـحث  2020-2019النقد الجغرافي والذكاء الناجح لدى طلبـة الصـف الثاني قسمـ الجغرافية في كلية التـربـية االساسية  
( طالبـ وطالبـة تـمـ تـدريسهمـ بـاستـخدامـ 23وطالبـة مـوزعين بـطريقة عشوائية المـجمـوعة األولى التـجريبـية والبـالغ عددهمـ )  ( طالبـاً 44)

البـحث   ( طالبـًا تـمـ تـدريسهمـ بـالطريقة االعتـيادية ولتـحقيق هدف21استـراتـيجياتـ مـجتـمـع المـعرفة والمـجمـوعة الضابـطة البـالغ عددهمـ )
( بـاستـخدامـ مـعادلة  0,80)"( فقرة وقد بـلغ ثبـاتـ االختـبـار  23قامـتـ البـاحثتـان بـاعداد اداتـين األولى اختـبـارًا للنقد الجغرافي المـتـكون مـن )

ـ استـخراج ثبـاتـه بـاستـخدامـ فقرة وتـم"  (  28( وهو مـعامـل ثبـاتـ عال امـا مـقياس الذكاء الناجح فقد تـكون مـن )20كودر ريتـشاردسون )
( وهو عامـل ثبـاتـ جيد وبـاستـخدامـ الوسائل االحصـائية أظهرتـ النتـائج تـفوق المـجمـوعة التـجريبـية  0,75مـعادلة ارتـبـاط بـيرسون وقد بـلغ ) 

نقد الجغرافي والذكاء الناجح وفي ضوء ذلك قدمـتـ  التـي درستـ بـاستـخدامـ استـراتـيجياتـ مـجتـمـع المـعرفة على المـجمـوعة الضابـطة في ال
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لجغرافية في المـراحل  البـاحثتـان مـجمـوعة مـن التـوصـياتـ والمـقتـرحاتـ مـنها: التـأكيد على استـخدامـ استـراتـيجياتـ مـجتـمـع المـعرفة في تـدريس ا
 ( 1, صـ2020)عبـد الكريمـ ومـحمـد, ء دراسة مـمـاثلة على مـراحل  الدراسية المـختـلفة كونها دراسة حديثة وفعالة واقتـرحنا على اجرا

 مـنهجية البـحث واجراءاتـه
رى ضابـطة )الطريقة اختـار البـاحث التـصـمـيمـ التـجريبـي ذا المـجمـوعتـين المـتـكافئتـين احدهمـا تـجريبـية )استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع( واالخ

 ( التـصـمـيمـ التـجريبـي ذو المـجمـوعتـين المـتـكافئتـين1شكل )(1كمـا مـبـين في الشكل ) االعتـيادية(
 االختـبـار البـعدي  المـتـغير المـستـقل  االختـبـار القبـلي  المـجمـوعاتـ 

 النقد التـاريخي استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع  النقد التـاريخي التـجريبـية 
 النقد التـاريخي الطريقة االعتـيادية التـاريخيالنقد  الضابـطة 

 مـجتـمـع البـحث وعينتـه
وقد تـمـ اختـبـار طلبـة الصـف الخامـس  2020-2019"يتـكون مـجتـمـع البـحث مـن مـجمـوعة مـن اعدادية الفتـوة المـختـلطة للعامـ الدراسي 

تـمـ استـبـعاد ( طالبـًا وطالبـة مـوزعين على شعبـتـين بـعد ان  52االدبـي )بـصـورة قصـدية( مـن االعدادية ليكونوا عينة البـحث والبـالغ عددهمـ ) 
للمـجمـوعني كي ال تـؤثر خبـراتـهمـ السابـقة على نتـائج االختـبـار وأصـبـح العدد الكلي للطلبـة المـشمـولين بـالتـجربـة   2019-2018الراسبـين  

 ينة البـحث( تـوزيع أفراد ع1الجدول ) ( طالبـا في المـجمـوعتـين التـجريبـية والضابـطة وكمـا هو مـوضح في الجداول"44)
 عدد الطلبـة  الشعبـ اسلوبـ التـدريس المـجمـوعة 
 23 أ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع  التـجريبـية 
 21 بـ  الطريقة االعتـيادية الضابـطة 

 تـكافؤ مـجمـوعتـني البـحث 
ي مـتـغيراتـ العمـر "مـن مـتـطلبـاتـ البـحث التـجريبـي اجزاء التـكافؤ بـين مـجمـوعتـين البـحث )التـجريبـية( و)الضابـطة( قبـل البـدء بـالتـجربـة ف

( t-testالختـبـار التـائي )الزمـني ومـستـوى الذكاء ودرجة االختـبـار القبـلي الختـبـار النقد التـاريخي والجنس للطلبـة وقد أظهرتـ النتـائج ل
( وانها اقل مـن القيمـة الجدولية وهذا يدل على  0,05لعينتـين مـستـقلتـين عدمـ وجود فرق دال احصـائيًا في تـلك المـتـغيراتـ عند مـستـوى )

التـائي لمـتـغيراتـ العمـر الزمـني ومـستـوى (نتـيجة االختـبـار  2( يوضح ذلك".الجدول )2تـكافؤ مـجمـوعتـي البـحث في تـلك المـتـغيراتـ والجدول ) 
 الذكاء ودرجة االختـبـار القبـلي الختـبـار النقد التـاريخي لطلبـة مـجمـوعتـي البـحث )التـجريبـية والضابـطة(

المـتـوسط  المـتـغير  العدد  المـجمـوعة
 الحسابـي 

االنحراف  
 المـعياري 

القيمـة  
 المـحسوبـة

التـائية 
 الجدولية 

الداللة   مـستـوى 
 ودرجة الحرية 

 23 التـجريبـية 
 العمـر بـاألشهر 

247,7391 8,46499 
1,011 2,0189 

(0,05 ) 
 42 9,17372 250,4286 21 الضابـطة 
 ( 0,05) 2,0189 0,527 7,25155 44,3043 اختـبـار الذكاء 23 التـجريبـية 
 42   7,96181 43,0952  21 الضابـطة 
القبـلي   23 التـجريبـية  االختـبـار 

 النقد التـاريخي
14,4783 2,39069 

0,529 2,0189 
(0,05 ) 

 42 2,40634 14,0952 21 الضابـطة 
ظهرتـ اي وقد  أمـا في مـتـغير الجنس بـمـا أن العينة تـظمـ كال الجنسين فقد قامـ البـاحث بـإجراء التـكافؤ لمـتـغير الجنس بـاستـخدامـ مـربـع ك

( وهي أقل  0,002النتـائج بـانه ال تـوجد فروق ذاتـ داللة إحصـائية بـين ذكور واناث المـجمـوعتـين إذ بـلغتـ قيمـة مـربـع كاي المـحسوبـة )
 (. 3( وكمـا مـوضح في الجدول )1درجة حرية )  0,05( عند مـستـوى داللة 3,84مـن القيمـة الجدولية البـالغة )

 قيمـة مـربـع كاي تـبـعًا مـتـغير الجنس  (نتـائج3الجدول )

المـجمـوعة  الجنس 
 التـجريبـية 

المـجمـوعة 
 الضابـطة 

الداللة  قيمـة مـربـع كاي  مـستـوى 
 الجدولية  المـحسوبـة ودرجة الحرية 
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 12 13 ذكور
0,002 3,84 

0,05 
 1 9 10 اناث
 الخطط التـدريسية

بـاعداد البـاحث  المـشكالتـ   قامـ  حل  عن  خطط  تـظمـ  والتـي  االستـمـاع  مـثلث  بـاستـراتـيجية  الخاصـة  التـدريسية  الخطط  مـن  مـجمـوعة 
  واالستـقصـاء والعمـل الجمـاعي والتـعليمـ النشط وخطط خاصـة بـالطريقة االعتـيادية ولغرض التـحقق مـن سالمـتـها مـن حيث صـياغتـها 

ـجمـوعة مـن المـحكمـين في مـجال طرائق التـدريس النفسية والتـربـوية وتـمـ اجراء التـعديالتـ عليها وفقًا آلراء واعدادها تـمـ عرضها على م
  (1) (*)الخبـراء 

 لغرض تـحقيق هدف البـحث وفرضياتـه تـطلبـ وضع أداة الختـبـار النقد التـاريخي وعلى النحو اآلتـي: أدواتـ البـحث
فقرة وقد تـمـ عرضه    23قامـ البـاحث بـاعداد اختـبـار النقد التـاريخي وقد بـلغ عدد فقراتـ االختـبـار    األولى: اختـبـار النقد التـاريخياألداة  

ري  على مـجمـوعة مـن الخبـراء المـتـخصـصـين في طرائق التـدريس حول صـالحية فقراتـ االختـبـار وبـذلك تـمـ التـحقق مـن الصـدق الظاه 
بـلغ   20مـن خالل اجراء التـعديالتـ على بـعض الفقراتـ ولمـ يتـمـ حذف أي فقرة مـن الفقراتـ بـاستـخدامـ مـعادلة كودر ... ريتـشاردسون  

 وهو مـعامـل ثبـاتـ جيد. %80الثبـاتـ 
اعطى البـاحث درجة واحدة لإلجابـة الصـحيحة وصـفر لالجابـة الخاطئة أو المـتـروكة أو المـؤشرة على أكثر مـن   تـصـحيح االختـبـار

( 23-0ين )بـديل تـمـ جمـع درجاتـ االستـجابـة كمـا كل فقرة مـن فقراتـ االداة والستـخراج الدرجة الكلية لكل طالبـ حيث تـراوحتـ الدرجاتـ بـ
 التـاريخي.  في اختـبـار النقد

 الوسائل االحصـائية 
 (. 250, صـ2004( لحسابـ الثبـاتـ )النبـهان, 20مـعادلة كودر ريتـشاردسون ) -1
 ( 313, 2002االختـبـار التـائي: )أبـو زينة,  -2

 في ضوء هدف البـحث سيتـمـ عرض النتـائج ومـناقشتـها كاآلتـي:  عرض النتـائج ومـناقشتـها
( بـين مـتـوسط الفرق بـين االختـبـارين القبـلي 0,05ال تـوجد فروق ذاتـ داللة احصـائية عند مـستـوى )"الفرضية األولى   -1

ـلي والبـعدي والبـعدي لدى طلبـة المـجمـوعة التـجريبـية التـي درستـ وفق استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع ومـتـوسط الفرق بـين االختـبـارين القب
ومـن أجل التـحقق مـن هذه الفرضية فقد تـمـ تـحليل  "".طلبـة المـجمـوعة الضابـطة التـي درستـ بـالطريقة االعتـيادية في النقد التـاريخيلدى 

( في حين 5,4783البـياناتـ احصـائيًا وتـبـين ان مـتـوسط الفرق بـين االختـبـارين القبـلي والبـعدي في النقد التـاريخي للمـجمـوعة التـجريبـية )
( وعند اجراء المـقارنة بـين الوسطين  0,9043بـلغ مـتـوسط الفرق بـين االختـبـارين القبـلي والبـعدي في النقد التـاريخي للمـجمـوعة الضابـطة )

المـحسوبـة   التـائية  القيمـة  ان  تـبـين  مـستـقلتـين  لعينتـين  التـائي  االختـبـار  م  4,760بـاستـخدامـ  أعلى  البـالغة  وهي  الجدولية  القيمـة  ـن 
جدول "( يوضح ذلك4وبـذلك وتـرفض الفرضية الصـفرية األولى والجدول )  42( ودرجة حرية  0,05( عند مـستـوى داللة ) 2,0890)
 نقد التـاريخي (نتـائج االختـبـار التـائي لداللة الفرق بـين االختـبـارين القبـلي والبـعدي للمـجمـوعة التـجريبـية والضابـطة في ال4)

المـتـوسط  العدد  لمـجمـوعةا
 الحسابـي 

االنحراف  
 المـعياري 

المـحسوبـة  القيمـة 
 التـائية الجدولية

الداللة  مـستـوى 
 ودرجة الحرية 

 3,08765 5,4783 23 تـجريبـية
2,0894,760 

0,05 
 42 3,28489 0,9043 21 ضابـطة

 

 )*(  أ.د. عبـد الرزاق ياسين. طرائق تـدريس / فيزياء 
 أ.مـ.د. لجين سالمـ مـصـطفى: طرائق تـدريس / جغرافية  
 أ.مـ.د. رنا غانمـ: طرائق تـدريس/ تـاريخ 
 أ.د. فتـحي طه مـشعل: طرائق تـدريس/ اللغة العربـية  
 أ.مـ. داليا فاروق عبـد الكريمـ: طرائق تـدريس/ الجغرافية  
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المـجمـوعة التـجريبـية على المـجمـوعة الضابـطة إلى أهمـية استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع كون ان استـراتـيجية مـثلث  ويبـين البـاحث سبـبـ تـفوق  "
وسائل وسبـل التـعلمـ و   االستـمـاع جلبـتـ تـغيراتـ جذرية في العديد مـن أوجه الحياة البـشرية تـمـثلتـ هذه التـغيراتـ بـنهج التـعليمـ وطرف تـلقي العلمـ

لديه قدرة على    القيامـ بـالبـحوث العلمـية وتـوجيههمـ إلى مـصـادر البـحث عن المـعرفة ومـساعدتـهمـ على البـحث واالكتـشاف وبـذلك يصـبـح الطالبـ
 ".نقد المـواضيع التـاريخية كونه عالمـ بـاحث عن الحقيقة مـعتـمـدًا على المـناقشاتـ العلمـية التـامـة

 "اجاتـ والتـوصـياتـ واملـقتـرحاتـاالستـنتـ"
 االستـنتـاجاتـ 

 فعالية اســتـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في مـادة التـاريخ لدى طلبـة االعدادية في تـنمـية النقد التـاريخي لديهمـ.  -1
العمـل   -2 النشط بـين الطلبـة مـن أجل تـحقيق االهداف تـنمـي استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع العالقاتـ االيجابـية واالجتـمـاعية مـن خالل 

 المـنشودة.
 التـوصـياتـ 

 الة. التـأكيد على استـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في تـدريس التـاريخ في المـراحل الدراسية المـختـلفة كونها دراسة حديثة وفع -1
تـ مـجتـمـع المـعرفة وادخالها ضمـن بـرنامـج دوراتـ طرائق التـدريس واقامـة ضرورة اهتـمـامـ مـركز طرائق التـدريس التـربـوي بـاستـراتـيجيا -2

 قها.ورش للتـدريبـ على استـخدامـ هذه االستـراتـيجية في تـدريس المـوارد االجتـمـاعية بـوجه خاصـ والمـوارد االخرة بـوجه عامـ وتـطبـي
 المـقتـرحاتـ 

 االستـمـاع في تـنمـية النقد التـاريخي لدى طلبـة المـرحلة االعدادية. أثر استـراتـيجية مـثلث  -1
 أثر استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في تـنمـية المـيول لدى طلبـة مـادة التـاريخ والمـواد األخرى.  -2

 المـصـادر 
 القرآن الكريمـ

1- ( مـحمـد,  ال2016ابـجي,  والقضايا  المـنهجية  التـاريخي خطواتـه  النقد  المـمـلكة  (,  الربـاط,  الفكر,  عالمـ  مـجلة  له,  المـهيكلة  تـاريخية 
 . 54- 7, صـ69المـغربـية, ع

 (, المـدخل إلى طرائق التـدريس العامـة, دار ابـن االثير للطبـاعة والنشر, جامـعة المـوصـل. 2010إبـراهيمـ, فاضل خليل, ) -2
 , دار ابـن األثير للطبـاعة والنشر, جامـعة المـوصـل. 1راسية, ط (, اساسياتـ في المـناهج الد2011إبـراهيمـ, فاضل خليل, ) -3
(, المـقدمـة, تـحقيق علي عبـد الواحد وافي, القاهرة, دار الشعبـ, المـز, هاري, تـاريخ الكتـابـة التـاريخية 1962ابـن خلدون, عبـد الرحمـن, )  -4

 ية للكتـابـ. , مـصـر, الهيئة المـصـر 2تـرجمـة مـحمـد عبـد الرحمـن بـرج, ج
 , عمـان, األردن. 1(, تـعليمـ التـفكير والنظرية والتـطبـيق, ط 2007أبـو جادو, صـالح مـحمـد علي, ومـحمـد بـكر نوفل, ) -5
 , دار جهينة للنشر والتـوزيع, عمـان, األردن. 1(, اإلحصـاء في التـربـية والعلومـ اإلنسانية, ط2002أبـو زينة, فريد كامـل, ) -6
استـراتـيجية مـع األمـثلة التـطبـيقية, دار المـسيرة للنشر والتـوزيع   –  180  –(, استـراتـيجية التـعلمـ النشط  2016, وهدى علي, )امـبـو سعيد -7

 والطبـاعة, عمـان, األردن. 
وسط في مـادة التـاريخ  (, أثر استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في تـحصـيل طالبـاتـ الصـف الثاني المـتـ2016حيدر, عبـير عبـد الهادي, ) -8

 )رسالة مـاجستـير غير مـنشورة(. جامـعة ديالى.
( أثر استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في الفهمـ القرائي عند تـلمـيذاتـ الصـف الخامـس 2018الزويني, ابـتـسامـ صـاحبـ, وتـركي اثمـار حمـزة, ) -9
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