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Abstract: The current research aims to Exposing the effect of the strategy of the power of 

thinking on linguistic enlightenment among university students and their attitudes 

towards language learning among first-stage students in the Department of Arabic 

Language in the College of Education for Human Sciences, Wasit University - Detection 

of differences between the students of the control and experimental research groups in 

the post-tests in linguistic enlightenment and attitudes towards language learning The 

researcher assumed the following: 

- There is no statistically significant difference at the level (0.5) between the average 

scores of the students of the experimental group who study the Arabic language subject 

using the thinking power strategy and the average scores of the students (the control 

group) who study the Arabic language subject in the usual way, the university lecture in 

the language enlightenment test. 

- There is no statistically significant difference at the level (0.5) between the average 

scores of the students of the experimental group who study the Arabic language subject 

using the thinking power strategy and the average scores of the students (the control 

group) who study the Arabic language subject in the usual way, the university lecture in 

the language learning attitude test. 

The researcher used the experimental approach due to its suitability to the nature of the 

current research, and the research sample included stage students Department of Arabic 

Language in the College of Education for Human Sciences - University of Wasit for the 

academic year 2022-2023 AD, and the researcher used the statistical bag (SPSS) to reach 

the results of the research The researcher concluded the following: 

The teaching method used in teaching the strategy for the power of thinking achieved a 

development in linguistic enlightenment in teaching the Arabic language. 

- The superiority of the thinking power strategy over the traditional method used in 

university teaching in the attitudes towards language learning in post-tests. 

The researcher recommended the following: 

- The need to apply modern methods in the teaching process, especially those that develop 

the cognitive aspects of the curricula. 
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- The need to direct teachers to apply a variety of teaching methods in the teaching process 

 

 المستخلص

 يهدف البحث الحالي الى:

دى طلبة  ل   الكشف عن أثر  استراتيجية قوة التفكير في التنور اللغوي عند طلبة الجامعة واتجاهاتهم نحو تعلم اللغة  

 .  المرحلة االولى بقسم اللغة العربية  في كلية التربية للعلوم االنسانية  جامعه واسط

بين  طلبة مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية في التنور اللغوي   كشف عن الفروقاتال -

 واالتجاهات نحو تعلم اللغة .

 ما يلي: وافترض الباحث 

(  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين  5.0ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  -

ن مادة اللغة العربية بإستراتيجية قوة  التفكير  ومتوسط درجات الطلبة )المجموعة الضابطة( الذين يدرسو

 .يدرسون مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعية في اختبار التنور اللغوي

وعة التجريبية الذين (  بين متوسط درجات طلبة المجم 5.0ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  -

يدرسون مادة اللغة العربية بإستراتيجية قوة  التفكير  ومتوسط درجات الطلبة )المجموعة الضابطة( الذين 

 .يدرسون مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعية في اختبار االتجاه نحو تعلم اللغة

طبيعة البحث الحالي، واشتملت عينة البحث على طلبة  المرحلة االولى  بقسم المنهج التجريبي لمالئمته ل واستخدم الباحث

الحقيبة  م، واستخدم الباحث 2522 –م 2522جامعة واسط للعام الدراسي -اللغة العربية  في كلية التربية للعلوم االنسانية  

 ( للتوصل الى نتائج البحث.SPSSاإلحصائية )

 ما يلي: واستنتج الباحث -

لوب  التدريسي المتبع  في تدريس االستراتيجية  لقوة التفكير تطورا في التنور اللغوي  في تدريس حقق األس -

 اللغة العربة .

تفوق استراتيجية قوة التفكير  على األسلوب المتبع  التقليدي في  التدريس الجامعي في االتجاهات نحو تعلم  -

 اللغة   وذلك في االختبارات البعدية. 

 ما يلي: وأوصى الباحث -

 ضرورة تطبيق األساليب الحديثة في عملية التدريس وخاصة التي تنمي الجوانب المعرفية للمناهج الدراسية. -

ضرورة توجيه التدريسيين الى تطبيق أساليب تدريسية منوعة في عملية التدريس وخاصة التي تنمي الجانب  -

 التفكير المعرفي.

للتدريسيين الستخدام األساليب التدريسية الحديثة.فتح دورات تدريبية لتطوير الجانب االدائي    

.. 

 .االتجاه نحو تعلم اللغة  –التنور اللغوي   -قوة التفكير  –الكلمات المفتاحية : االستراتيحية 

 

 : مشكلة البحث

 ء الوالحوار والمناقشة واالمالتعبيردرس في  الطلبة تجاهلها ، وهي ضعف التغاضي عنها او هناك ظاهرة ال يمكن 

مادة يس تدروالبحوث التي اجريت على اكدت الدراسات اذ  الركيزة االساسية ، تعدالتي  لجامعية ا الدراسةوالسيما في ، 

ثبتت ايضاً ، كما ا واالنشاء يهم ضعفاً عاماً في مادة التعبيرلد الطلبة ان في التعليم العام في العراق ،  واالنشاءالتعبير

لمراحل الدراسية كافة ، فاذا تحدث احدهم بلغة سليمة ظهرت عليه امارات االعياء في لغته ، لقصوراً شديداً لديهم فيه 

ا يريد ان يقوله من كالم ، بل قد يلجأ الى اللهجة العامية يطعم حديثه فيها او يتم ما عجز عن موتوقفه فجأة قبل ان ينتهي م

، لقلة ثروتهم اللغوية والفكرية ، اذ انهم ال النحوية واالمالئية  باالخطاءاتمامه ، واذا ما كتبوا موضوعاً ما نجده مليئاً 

 . ( 242-242: 2505يملكون القدرة على ترتيب االفكار والربط بينها ، اضافة الى اضطراب اسلوبهم فيه)الحالق ،

في  ختصةمت من خالل االستبانة التي وجهتها الى جهافي الوطن العربي لتربية والثقافة والعلوم اوكشفت منظمة 

شعور  ةالطلبهذا الضعف تملك  المراحل الدراسية كافة ومن مظاهر في التعبير في الطلبةضعف الى العربية  البلدان
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بالخوف والتردد واتساع الفجوة بينهم وبين اللغة التي يتعلمونها ، وهو ضعف يؤدي الى انحراف الطلبة عن لغتهم وضيقهم 

  .بها ويأسهم من إتقانها

 ( . 2502،  العربيةلتربية والثقافة والعلوم ا )منظمة 

ال  الطالبفشفهياً كان ذلك أم تحريرياً ،  الطلبةويشير أحد الباحثين لهذه المشكلة بقوله ) هناك ضعف في تعبير 

 ميستطيع التعبير عّما يريد ببضع جمل إذ تكثر لديه األخطاء اللغوية واألسلوبية ، وسوء الترتيب والتنسيق في الكال

 ( 202: 2502الشنواني ، والكتابة ( )

ضمن  ( على ان التعبير لم يأخذ مكانةً 0224وقد اوضحت ندوة معلمي اللغة العربية التي عقدت في الشارقة )

المحادثة و لم يتلقوا ما يستحقون لتطوير مهارات التعبير لديهم الطلبة، كما ان وطرائق تدريسها اللغة العربية  مناهج

 .(02: 2554)الخولي،االقناع واسلوب الحديث  والحوار ولغة

من النوع اإلبداعي ، ولذا ال ينشط  اللغوي في مؤوسساتنا الجامعية ان اغلب موضوعات التعبيرذلك ، زيادة على 

اج فهي تحت ، الطلبة للحديث عنها ، او الكتابة فيها ، النها تحتاج الى قدرة في التصور والتأمل يفتقر اليها معظم  الطلبة

 ( . 22 : 0211للغوي ، ال يملكه إال ناثر أو شاعر كبير                                     ) العزاوي ، االى نمط من األداء 

في  لطلبةا في االداء التعبيري ، وما يتركه من انعكاساً في تدني مستوى تحصيل ويرى الباحث ان ضعف الطلبة

يعد مشكلة كبيرة، و أنَّ هذه المشكلة ليست محصورة في العراق فحسب ، بل في بلدان  ، األخر الدراسية والعلمية  المواد

 الوطن العربي جميعها، وتكاد تكون مشكلة عالمية، ومتجذرة في النظم التربوية العالمية.

كال ش يأخذ شكال اختباريا وليس اللغوي والنطق فيه  في الكلية وهذا ما دفع البعض إلى القول أن تعليم التعبير

 ومحاضرات اللغة و من حصصدراسية او محاضرة جامعية مطالبين دوماً ومن اوِل حصٍة  تعليميا أو تدريبيا ، فالطلبة

أن يتحدثوا في صيغة : "تحدث في أحد الموضوعين التاليين" دون إتاحة الفرص  والحوار اللغوي والمحادثة التعبير

ن الكتابة م  تمكين الطالبيجعلون هدفهم في نهاية االمر الى  فالتدريسيون    ،        الطبيعية لممارسة هذا اللون اللغوي

عن كتابة رسالة او قصة او اي لون اخر من الوان  وفي مثل هذه الحالة يعجز الطالبااللية ومراعاة الصحة اللغوية ، 

  .(24: 2552)حسين ، التعبير الكتابي

جد أنه ن المنطقي في المرحلة الدراسية الجامعية التعبيرس اللغة ووتدريومن ناحية أخرى فإذا نظرنا إلى تعليم 

مرورا بمحتواه ، وأنشطته ، وتدريسه ، وتقويمه ، كما نجد أن ، يعامل بدون منهج تعليمي مقنن ، بداية من أهداف تعليمه 

 ضوع واحد وفىمو خاللحصة واحدة ومن  محاضرة دراسية  و والتحريري يتم في ويالشفقسميه تدريس التعبير ب

 (.22: 2502،العزاوي)ينحصرون في قوالب فكرية رديئة المستوى وء أسلوب تقليدي خطير يجعل الطلبة ض

من ، و، وال تراعي الفروق الفردية بينهم الطلبة أما طرائق التدريس فهي غير مشوقة ، وال تنمي الجرأة لدى 

، وهذا ما يسوغ أهتمام رجال التربية بها واألخذ  ة لطلبدى التحصيل الالتدريس أثراً في  ائقالمعلوم إن لطر

 .( 22 :2502الجبالي ،بأفضلها)

 ؟  جامعة واتجاهاتهم نحو تعلم اللغةاستراتيجية قوة التفكير في التنور اللغوي عند طلبة ال اثر ما  

  

 :البحث أهمية

م تنظيم المجتمع ، فبها يت أصل لتنوع الثقافةمفهوم التعلى  فيهاالولوج ويعتمد  ل ؛اللغة مفتاح الفكر وبوابة العقان 

نفسه ، وال يخفى علينا ان اللغة هي االم التي تنسج الغزل يتتحمل المجتمع في جوفها ، فهي الهواء الذي اذ انها  ،االنساني 

 ،داته معتقالمجتمعي في شبكة من عالقات الوفاق ، التي تقيمها بين افراد المجتمع ، وجماعاته ، ومؤسساته ، ونظمه و

 .(02: 2500،  )االلوسي وابو شنبفهي مصدر أساسي لثقافة األمة 

ان اللغاة من أقوى عوامال التضااااااامن بين أهلها ، فهي تساااااااعد الفرد على االندماج في بيئته  ويرى البااحاث 

 بعضاااهم ببعض ءاألحيا يربط ، فهي الرابط الذي ومجتمعه والتأقلم معهما ، وبها تحافظ األمة على ميراثها وحضاااارتها

  . بالخلف السلف يربط و

فاللغة هبة طبيعية ، خص هللا بها االنسان وميزه بها عن سائر ضروب الحيوان لتكون سبيله الى معرفة ذاته اوال 

هي فبها تسهل عمليات التفاعل االجتماعي واالنصهار الفكري بين افراد المجتمع واالمة ، ف، ثم معرفة الكون بعد ذلك 

 .(04: 2505 ،صومان  ) اث االمة الن كل كلمة تحمل في طياتها خبرة بشريةمستودع تر

اللغة العربية هي الطريق للوصول الى اسرار القران الكريم والسنة ، وارتباط اللغة باالسالم كان سبباً في وتعد 

 .(02:  2502العزاوي ،  )هي وعاء للمعرفة والثقافة فبقاءها وانتشارها في العالم ، 
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فهي حية   .ان لغة الضاااااد تعد من اعرق لغات العالم تاريخاً وحضااااارة وأكثرها رصااااانة وعمقاً  الباحث ىروي

:  2554) التويجري،                       نابضااة على مر القرون ، فال يسااتطيع أي مجتمع أن ينهض اال من طريق لغته

2). 

ء وقراءة وتعد الصاااالة بين هذه الفروع صاااالة وثيقة وتتفرع اللغة العربية الى أدب وبالغة ونحو وتعبير وإمال

يس لويعد التعبير  ،وجوهرية ، فاألجزاء ال تعرف بمعزل عن بعضها وال تدرك قيمتها ، وفوائدها إال إذا كانت متالحمة 

ة النهائية هو الغايفالتعبير  ،خر اللغوية مع المهارات اللغوية األأ  فرعاً لغوياً منفصالً عن اللغة ، وانما يتداخل في مهاراته

( 02: 0222) ابراهيم ، لتدريس فروع اللغة العربية ، واتقانه هو الدليل العملي على تحقيق اهداف تدريس اللغة العربية

 (.222:  2555و )البجه ،

ردة ة المجالصور الذهنيو االفكاربه حول ، اذ تأ  التعقيد والصعوبةعمليات ذهنية ادائية في غاية  و االفالتعبير ماه

ظهر ان التعبير عمليات بنائية تراكمية ، سواء اكان متعلقاً وهذا التوجه يأ  ،مكتوبة او منطوقة  اً الى رموزوالمعاني 

 .(200: 2552،الدليمي )بالمضمون ام كان متعلقاً بالشكل

ي الكالم مة فعلى الطالقة والسال الطالبالهمية التعبير جعله التربويون الهدف االهم ، الذي يتجسد في تعويد و

 ، واكسابه القدرة اللغوية وممارستها من دون تردد او اعراض او ارتباك.

 لطالبال اب  ق  فهو رياضة للذهن، الن الكثير من المعاني واالفكار تكون في الذهن غير محددة وغامضة ، فعندما يأ 

كتابة القصد منها والاللغوي وتعبير  فهمالبموضوعات تتطلب منه االعداد واالنجاز يضطر الى اعمال الذهن لتوضيحها و

لعناية به الى كل االكلية ، بل تمتد المقررة له في  لغوي مستمر ، ال يقتصر على المحاضرة العلمية  فيها ، فالتعبير نشاط

 .(024:، 2554السفاسفه،) وخارجهالتعليمي اللغة العربية داخل الصف  فروع

من المهارات الرئيسة التي يتوخاها تعلم اللغة العربية ، لذا تنصرف إليه  ياللغوالتعبيرمهارات ان  ويرى الباحث     

روع اللغة ن في قمة فيبين فروع اللغة العربية ، فقد جعله اللغوي، والهميته  العناية ، ويناله القدر الكبير من االهتمام 

 فهو غاية وما سواه وسائل لتحقيق هذه الغاية . ؛ العربية 

الى  الشفويبير ويسعى التعوالتعبير الكتابي ،  ويير من حيث الشكل الى نوعين هما : التعبير الشفالتعب ف  ن  يصَّ و

تنمية مهارات كثيرة منها: ترتيب االفكار ، وحسن الصياغة ، وعرض الفكرة في ضوء مستوى السامعين ، والقدرة على 

الخطاب ، والقدرة على الحوار ، والقدرة على ادارة انتقاء االمثلة والشواهد ، والقدرة على االقناع ، واالنطالق في 

الندوات ، والقدرة على التعقيب المفيد ، واالجابة المركزة عن اسئلة السامعين ، واالستجابة لمشاعر السامعين ، والقدرة 

 .(204: 2501واخرون، الجابر)عبد  ومهارة قوة التفكير اللغوي والتنور اللغوي على تحديد الخطأ لديه ولدى االخرين

عملية بنائية تراكمية ، تستدعي اعمال الذهن وعمق المعالجة ، لذا ليس من السهل اكتساب فيعد التعبير الكتابي  اما

يجد انه من السهل ان يتحدث كما يفكر ، ولكن ليس من  فالطالب ،مهارات الكتابة ، الن الكتابة تطبيق لمهارات اللغة كلها

ك عدة محددات تتعلق باحكام االمالء ، وعالمات الترقيم ، والقواعد اللغوية والنحوية ، لهناف ،السهل ان يكتب كما يفكر 

 . (22: 2502)زايد، فضال عن ان الكتابة تتطلب عمليات عقلية ابداعية ولغوية في ان واحد

رفة، والمع وخالصااة القول هنا هو أن التعبير بنوعيه ضااروري لكل متعلم يريد االرتقاء والسااامو في مجال العلم

هو الذي يجعل من  الجيد والتدريسااااااي،  الحيااتياةمجااالت كاافاة الليعبر عن أفكااره وطموحااتاه بصاااااادق وإخالص في 

المتصاااااالة بالحاجات االجتماعية اللغوية والمشااااااكالت والقضااااااايا  الدراساااااية العلمية اللغوية واتجاهاتها المعرفية المواد

مواقف إبداعيا، وذلك بعد أن تتصل موضوعات التعبير بكان ام بيا وظيفيا وكتاا شافهياوالشاخصاية مجاال للتعبير بنوعيه 

في  ماوال سااايبوجوده  الطالبيشاااعر من خاللها  واتجاهات الطلبة نحو تعلم اللغة وتعلقهم فيها وبذلك الحياة ومشاااكالتها 

 .المراحل المتقدمة

في   ، تالحقااة في مجااال التكنولوجيااافي ظاال التطورات الم اللغوي التعبيروتعلم يعكف المعنيون بتعليم و 

ي مجال ، وتطبيقات ف تعليمية  حديثة ، تواكب ما يستجد من نظريات ومناهج  ساتراتيجيات وأسااليب وطرائقااساتعمال 

 ( . 25:2550تعليم اللغة )العيسوي ، 

وجدت أنها ،  ط  ش  م الن  علستراتيجيات الت  إالتي تعد أحدى  ير فكقوة التاستراتيجية على خطوات  وبعد اطالع الباحث

ة األهمية من خطوات لها غاياذ تتض ، في درس التعبير الطلبةعلى تنشيط الذاكرة المعرفية اللغوية في مساعدة  همسقد ت  

التعبير عن أفكارهم وإدراكهم الغامض والمتناقض والتعليق على كيفية التعامل ممارسة وترجمة كتابة  على الطلبة لتدريس

مع  لبناءةالفكرية والحوارات ا فيما بينهم بالصعوبات اللغوية واشتقاقاتها  لمناقشةلوإتاحة الفرصة لهم  مع الصعوبات ،

 .اآلخرين بالطلبة االستعانة 
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 من مساهمة أساسية في زيادة الفهم راتيجية قوة التفكير وعمق المساحة الفكرية  ستاللما ،  Buharsa وقد أكد

، ألنها ال تركز فقط على مضاااامون ما يتم تعلمه بل أيضاااااً كيف يتم تعلمه ، لما تنطوي  الطلبةعند  واالسااااتيعاب اللغوي

 ( .Buharsa ، 2008:  25عليه من نشاطات مهمة) 

لجامعية اهي المرحلة  التعلم النشاااطوتجدر اإلشاااارة الى ان أفضااال فترة لتعليم الطلبة بطرائق واساااتراتيجيات 

 (.202: 2552بد العزيز،)عاالولية وزيادة االتجاه نحو اللغة 

وتعد اساااتراتيجية قوة التفكير هي احدى اساااتراتيجيات التعلم النشاااط المساااتندة الى النظرية البنائية والتي تؤكد 

على قدرة المتعلم على التعلم من خالل تقديم المحتوى العلمي اللغوي بشااكل افكار رئيسااة وافكار فرعية وتصاانيف افكار 

 من الكل الىا يؤدي الى بنااء قااعادة من المعرفاة والحقاائق والمعلوماات في ساااااايااق مترابط المتعلمين والحكم عليهاا مما

 الجزء في ترتيب افكار الطلبة اللغوية وتنويرها .

وقد اقترحها اول مرة فرانك ليمان من جامعة ميريالند في عام ، ، مناقشة تعاونية  فكير استراتيجية قوة  التكما وتعد 

الستراتيجية ضمن الن ظرية الِبن ائية ، إذ يقوم التدريسي بإختيار المأحتوى المالئم ، ومن ثم يتم إعداد م، وتأدرج هذه ا0210

درس كامل وصياغة اهداف معرفية وتعاونية التي تأشكل القاعدة التي على أساسها يتم اختيار االنشطة وترتيبها )سعادة 

 (222: 2551وعقل وسرطاوي ،

يمنح الطالب وقتا للتفكير  اذنا تطبيقها بأي عدد من الطلبة وايضاً تتميز بسهولتها ، ومن مميزاتها ان باستطاعت

تمنحه فرصة للتفكير بصوت عالي مع احد زمالئه، وتزيد من شعوره بالمشاركة في عملية التعلم ، وتتضمن  وبمفرده 

   هذه االستراتيجية بأشراك  اكبر عدد من الطلبة في الصف الدراسي.

النمط في التعليم من الخطوات المهمة في تعزيز العملية التعليمية؛ اذ انه يعتمد العمل الجماعي للطلبة ويعد هذا 

ة وكذلك فانها تعزز الثقة لدى الطلب والتعاون بينهم ، اذ يتبادلون اآلراء واالفكار من أجل فهم افضل للمادة التعليمية.

 .((Flowers,2001,p65 وتجعلهم يشاركون في تعلمهم

ئق ان يتلقى المعارف والحقا الطالبفي هذه المرحلة اذ يسااتطيع  تكون في طور النموالن القدرة العقلية العامة 

على ان تقدم له بطريقة صااااااحيحة مما ، وتحفز على بنااء االتجااهات العلمية واللغوية عند الطلبة ويكتسااااااب المهاارات 

 (.222: 0222تساعده على فهم األحداث حوله) صالح ،

 :استراتيجية قوة التفكير ت خطوا

  :تتضمن الخطوات التالية

: ينهمك الطلبة في التفكير لفترة زمنية في سؤال يتم طرحه من قبل التدريسي يرتبط بما تم عرض االفكار الرئيسة  -1

 ، الوقت بشكل فردي في التفكير في ردهم على السؤال اذ يقضي الطلبةشرحه أو عرضه من معلومات أو مهارات ، 

وليد العديد بت محدد حسب السؤال،  ويقوم الطلبةضبط الوقت ال ، ويمكن للتدريسيوأثناء ذلك يأمنع الحديث في الصف، 

إلى وقت لمعالجة األفكار والمعلومات الجديدة ، ويحتاجون كذلك بشكل  جميع الطلبةمن األفكار حول الموضوع ، ويحتاج 

اخرين من الذين يشاركون أيًضا في نفس التجربة  احة مع طلبةهم والتعبير عنه بصرخاص إلى وقت لفهم تعلم

 (                                                                    (Junette, 2009,p69            والرحلة.

ير متجانسة غ مجموعات باستخدام تنوع وجهات النظر في الفصل الدراسي لتكوين ية تسمح للتدريسيوهذه الخطوة هي بأن

 للمناقشة.  من الطلبة

، للمعلومات أو المهارات ذات الصلة بهدف التعلم السؤال خطوة االستماع لعرض التدريسيالتفكير في قوة وتسبق خطوة 

 ,p88  Pattiiha.)دقيقة( أو أكثر حسب طبيعة ومستوى السؤال –ثانية  25وتتراوح فترة التفكير في السؤال من )

,2006,) 

في هذه الخطوة ، تتاح للطلبة فرصة كتابة ما توصلوا إليه من إجابة وحل  :ف االفكار الرئيسة الى افكار فرعية تصني -2

لديهم أوراق وقلم رصاص في متناول اليد،  من ثم يقوم التدريسي بالتأكد من أن الطلبةوللسؤال أو المشكلة المطروحة، 

  .((Flowers,2001,p70 المكونة  رات تدوين المالحظاتعلى بناء مها الطلبةوان تسجيل المعلومات يساعد 

مهم إلى بعد أن يتم تقسي في هذه الخطوة يطلب التدريسي من الطلبة :بناء قاعدة علمية من االفكار الفرعية المختلفة  -3

يما وجهات النظر فويفكروا معاً في المسألة المطروحة، ويتبادلون  -معاً  كل طالبين -ناقش كل منهم وزميله أزواج ، ان يت

، وذلك للوصول إلى اتفاق عن االجابة للسؤال المطروح،  الرئيسة بالفرعية  توصلوا إليه ويحاولوا مقارنة أفكارهم

ل انتهاء االمطروحة، وتبدأ هذه الخطوة حالعلمية واللغوية وتستغرق هذه الخطوة فترة زمنية تعتمد على طبيعة المشكلة 

 (.(Buharsa,2008,p33 للطالبالوقت الذي حدده التدريسي 
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الواحد تلو االخر أو البعض  هذه الخطوة من الطلبةفي  يطلب التدريسي :القرار والحكم على صحة االفكار العلمية  -4 

أن يسبق هذه  منهم حسب الوقت المتاح أن يعرضوا ما ت وصلوا اليِه من أفكار و حلوالً حول  السؤال المطروح، ويمكن

يف فعندما يقرأ الفريق األول إجاباته بصوت عاٍل ، يض القريبة معا ان يفكرو في المشكلة ، للطلبة تدريسيالخطوة إتاحة ال

الفريق الثاني أفكاًرا جديدة إلى قائمتهم أو يضع عالمة اختيار بجوار العناصر التي فكروا بها ، ثم يشارك الفريق الثاني 

 (.02: 2502رجب، )أبو اإلجابات المفقودة من قائمة الفريق األول

ث األفكار من خالل مهارة التحدقوة فرًصا للتوسع في  وفر لجميع الطلبةان خطوات هذه االستراتيجية ت يرى الباحثو

 والمناقشة.

 استراتيجيةقوة التفكيرفي  دور التدريسي
معون قق من أنهم يستتشجيع الطلبة على التواصل البصري مع شريكهم ، ويطلب منهم مشاركة ما قاله شريكهم،   للتح -

 حقًا لبعضهم البعض.

 يأطلب منهم مشاركة كيف يتغير تفكيرهم بعد التحدث مع شريكهم. -2

 ) p65) عمال قوالاب وقواعد معرفية بناء قاعدة من االفكار الرئيسااااااة  لتسااااااجيل الملحوظات واألفكار. -2

Pattiiha, ,2006 . 

 دور الطالب في استراتيجية قوة التفكير 

طلبة الفرصة للسؤال والمناقشة وتبادل األفكار الرئيسة والفرعية وتصنيفها وتبويبها وترتيبها حسب االولوية يعطى لل -

 في االجابة .

 يأولد الطالب  فكرة بنفسه ثم يكون قادراً على تمديد هذه الفكرة بالتعاون مع األقران. -2

 مع بعضهم البعض. تعزز مهارات االتصال الشفوي للطلبة أثناء مناقشة أفكارهم -2

تساعد الطالب على أن يصبحوا مشاركين نشطين في التعلم ويمكن أن تتضمن الكتابة كوسيلة لتنظيم األفكار الناتجة  -4

 عن المناقشات.

مشاركة إجابة الطالب في مكان عام يجبر الطالب على تنظيم المعلومات الجديدة التي يتم ِجمعها من الحوار مع األقران  -0

 مفهومة بطريقة. بطريقة

من قبل التعمق في  اله الطلبةمستوى فهم  صواب االفكار المطروحة والحكم عليها  و بفحص يسمح للتدريسي -2

 ((shannon, 2006,p55 .الموضوع

                                                           

 :هدف البحث

 الى: البحث  يرمي

وللتحقيق .ير في التنور اللغوي عند طلبة الجامعة واتجاهاتهم نحو تعلم اللغة فكقوة التجية ستراتيإاثر  الكشف عن      

 هدف البحث وضع الباحث فرضيتان صفرية هما :

 :البحث تافرضي

 الذينالمجموعة التجريبية  طلبة(  بين متوسط درجات  5.0فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) ليس هناك  -0

 لذينا)المجموعة الضابطة(  الطلبةومتوسط درجات  التفكير  قوة  بإستراتيجية عربيةاللغة المادة  ونيدرس

 .في اختبار التنور اللغوي مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعيةن ويدرس

لذين (  بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ا 5.0ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  -2

يدرسون مادة اللغة العربية بإستراتيجية قوة  التفكير  ومتوسط درجات الطلبة )المجموعة الضابطة( الذين 

 .للغةاتعلم حو في اختبار االتجاه نيدرسون مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعية 

 :حدود البحث

 في ضوء الحدود االتية: تتم اجراء هذا البحث

 (.  2522 – 2522للعام الدراسي )   طلبة المرحلة االولى لكلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة واسط  عينة من -0

 . الفية ابن مالك 5المقررة لمادة اللغة العربية لطلبة المرحلة االولىعدد من الموضوعات  -2 

 :تحديد المصطلحات

 -االستراتيجية عرفها كل من::

1-  ((Schunk 2000 :بأنها 
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" خطط موجهاة ألداء المهماات بطريقاة ناجحة وإنتاج منظم لخفض مسااااااتوى التشااااااتت بين المعرفة الحالية للفرد 

 .(Schunk, 2000, P:113)واألهداف التي يرغب في تحقيقها" 

 ( بأنها:2003) شحاتة والنجار -2

 للوصااااول الى مخرجات اساااايالدر داخل الصااااف ءات والممارسااااات اتي يتبعها التدريسااااي" مجموعة من اإلجرا

 (02: 2552".)شحاتة والنجار، تعليمية 

 :)لألستراتيجية(جرائي الالتعريف ا

ساب على اكت الطالبمن أجل مساعدة  لغوية  من تقنيات التدريسي في مقرر مادة اللغة العربية  كل ما يستعمله

  .ا يأحدد الهدف النهائي من التعلمخبرة في موضوع معين أو تنمية مهارة ما، بطريقة منظمة ومتسلسلة ، وبه

 :عرفها يرفكالت قوة  استراتيجية

 (:2011،) الشمري -1

؛ فهي  الفكري وقوته التعلم التعاوني النظرية البنائية والتعلم النشط واساليب  هي استراتيجية نمت في ظل"

 ، س الفكرة في بناء افكار فرعية متصلة بنف السابقة، ومساعدة الزميل لآلخرالرئيسة خبراتهم افكار  استعمال طلبةتتيح ًلل

 نحو استجاباته بيكت ثم ، السؤال في الطالب يفكر اذ ، لهم الموجه السؤال حل في التفكير اثناء الكتابة على الطلبة وتشجع

 (22 :2500.)الشمري،"تقنيات بعدة السؤال

 (:2012أبو رجب ،) -2

والمعلومات  االفكارالتي تعتمد على حركة الى النظرية البنائية و المستندةستراتيجيات التعلم النشط إهي إحدى "

نشطة الي اف في بناء افكار فرعية من المعلومة المدروسة وتصنيف االفكار اللغوية  وتفاعل ومشاركة الطالبالرئيسة 

 ."التعليمية وتهدف لتنشيط وتحسين ما لدى الطالب من معارف وخبرات سابقة

 (22 :2502رجب، ابو) 

 تعريف اإلجرائي:  ال

اللغوية الفكرية الرئيسة وبناء افكار فرعية اخرى من الفكرة الواحدة وترتيبها  مجموعة من االجراءاتهي 

ادة م مقرر  في تدريس ، التي اعتمدها الباحث وتصنيفها للوصول الى بناء قاعدة او فكرة محددة ضمن اهداف الدرس 

رات السابقة ارف والخب، وتهدف لتحسين وتنشيط وتنمية المع للمرحلة االولىريبية المجموعة التج لطلبة، اللغة العربية 

 .أثناء التدريس وفاعالنشطًا   الطالب، وتعتمد على أن يكون  عند الطالب

 منهجية البحث وإجراءاته

  :أوالً :منهج البحث

لبحوث          اذ يقف فيااه الباااحااث وذلااك لكونااه أدق أنواع ا،  البحااث المنهج التجريبي في تم االعتماااد على     

موقفا حياديا عند الظاهرة فيدرس العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر في تجربة البحث ويقوم بضاااااابط المتغيرات جميعها 

ندري ومحمد، )الكالتي يرى أنها قد تؤثر في نتائج بحثه باساااتثناء متغير واحد وهو المقصاااود دراساااة تأثيره في التجربة.

0211 :24) 

 : ثانياً:التصميم التجريبي

تصااااااميماا تجريبياا واحادا من تصاااااااميم الضاااااابط الجزئي ذي االختبار البعدي وهذا يعتمد على  اختاار البااحاث

 مادة سواألخرى ضاااابطة: تدرقوة التفكير اساااتراتيجية باساااتعمال لى تجريبية: تدرس مادة اللغة العربيةاألومجموعتين 

 ( يوضح ذلك. 0والشكل) .باستعمال الطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعية  اللغة العربية 

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

التنور اللغوي  ير فكالت قوة  استراتيجية التجريبية

 واالتجاه نحو التعلم 
 االختبار البعدي

 المحاضرة الجامعية  الضابطة

 بي( التصميم التجري1شكل )

 :ثانياً : مجتمع البحث وعينته  
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طلبة جامعة واسط / كلية التربية للعلوم االنسانية/  قسم اللغة العربية/ ان المجتمع األصلي في هذا البحث هو  

ة ( تمثل المجموعة التجريبية وشعبة )أ( تمثل المجموعبشعبة ) شعبتين من القسم العلمي اختار الباحث ،المرحلة االولى  

 في شعبة)أ( . طالباً ( 22( و)بفي شعبة) طالب( 22منهم) طالبا( 22العينة ) طلبةبلغ عدد الضابطة 

 :ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث
 مجموعتي البحث إحصااائيا في بعض المتغيرات التي طلبةحرص الباحث قبل الشااروع ببدء التجربة على تكافؤ 

ثر في سالمة التجربة هي:  يعتقد أنها قد تأؤ 

  بالشهور: محسوباً  لزمنيالعمر ا -0

المجموعة الضابطة  طلبةمتوسط اعمار بلغ شهراً ، و (202.22التجريبية ) المجموعة طلبة اعمار بلغ متوسط

جموعتي البحث م طلبةاالختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين اعمار  استعمالشهراً، وعند  (225.25)

( اصغر من 5،112( ، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة )5.50لة احصائية عند مستوى )، اتضح ان الفرق ليس بذي دال

( ، وهذا يدل على ان المجموعتين التجريبية والضابطة 24( ، بدرجة حرية )2.555القيمة التائية الجدولية البالغة )

 يوضح ذلك (0متكافأتان في العمر الزمني جدول )

 (1جدول )

 لبةطوالتباين واالنحراف المعياري والقيمتين التائيتين )المحسوبة والجدولية( العمار  المتوسط الحسابي يبين

 مجموعتي البحث محسوبة بالشهور
 

 -:(2022 -2021للعام الدراسي )  السادس الوزاريالنهائية لمادة اللغة العربية للصف  درجاتال -2

بلغ و ،  (02،22وبإنحراف معياري )( 05،00المجموعة التجريبية ) طلبةمادة اللغة العربية للغ متوسط درجات ب   

عند استعمال ( و 00،22بإنحراف معياري )و (00،50المجموعة الضابطة ) طلبةلمادة اللغة العربية متوسط درجات 

صائية عند ي داللة إحلعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية، اتضح أن الفرق ليس بذ (t-test)االختبار التائي

(، وبدرجة 2.555(أصغر من القيمة التائية الجدولية )5,252إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) (50,5)مستوى الداللة 

 ،(، وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائياً في درجات اللغة العربية للعام الدراسي السابق 24حرية )

 ذلك. يوضح( 2وجدول )

 (2ول )جد

 لية( لدرجات مجموعتيالمتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري ، والقيمتين التائيتين )المحسوبة والجدو

 البحث في مادة اللغة العربية للصف السادس الوزاري
 

 : التحصيل الدراسي لآلباء  -3
ة متكافئتان إحصااااااائياً في تكرارات التحصاااااايل ( أن مجموعتّي البحث التجريبية والضااااااابط2يبدو من الجدول )

أصاااغر من قيمة  (0.22)( المحساااوبة 2، إذ أظهرت نتائج البيانات باساااتعمال مربع كاي، أّن قيمة )كالآلباء  الدراساااّي 

 (. 0(، وبدرجة حرية )5,50عند مستوى داللة ) (00،52)( الجدولية 2)كا

 (3دول )ج

مجموعتي 

 البحث 

 عدد

افراد 

 العينة 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجة  القيمتان التائيتان التباين

 الحرية 

الداللة 

االحصائية عند 

  0000مستوى  
 الجدولية  المحسوبة

 24 2.555 5،112 24،22 2.22 202.22 22 تجريبية 

 

غير دالة 

 21،01 1.11 225.25 22 ضابطة  احصائياً 

مجموعتي 

 البحث 

عدد افراد 

 العينة 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

الداللة االحصائية  الحرية  درجة القيمتان التائيتان التباين

عند مستوى  

0000  
 الجدولية  المحسوبة

 غير دالة احصائياً  24 2.555 5.252 042،22 02،22 05،00 22 تجريبية 

 042،21 00،22 00،50 22 ضابطة 
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 والجدوليةالمحسوبة  (2مجموعتّي البحث وقيمة )كا طلبةتكرارات التحصيل الدراسّي آلباء 

 

 :التحصيل الدراسي لالمهات -4
( أن مجموعتّي البحث التجريبية والضااااااابطة متكافئتان إحصااااااائياً في تكرارات التحصاااااايل 4يبدو من الجدول )

أصااغر من قيمة  ( 2.20)( المحسااوبة 2ة )كاالدراسااّي لهمهات، إذ أظهرت نتائج البيانات باسااتعمال مربع كاي، أّن قيم

 (. 0(، وبدرجة حرية )5,50عند مستوى داللة ) (2.52)( الجدولية 2)كا

 

 (4جدول )

 ( المحسوبة والجدولية2مجموعتي البحث وقيمتي )كا طلبةتكرارات التحصيل الدراسي المهات 

 

 الدخيلة(:(  رابعاً :ضبط المتغيرات غير التجريبية

حاول الباحث قدر اإلمكان ضابط بعض المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية( التي قد تؤثر في سالمة التجربة الن 

 ضبطها يؤدي الى نتائج أكثر دقة:

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: -1

ة رقل سااير التجربلم يتعرض أفراد مجموعتي البحث )التجريبية والضااابطة( الى أي ظرف طارأ أو حادث يع 

 ويؤثر في المتغير التابع بجانب أثر المتغير المستقل لذا أمكن تفادي اثر هذا العامل.

 االندثار التجريبي: -2

لم يتعرض البحث لمثل هذه الظروف عدا حاالت الغياب التي تتعرض لها مجموعتا البحث بنسااااب ضاااائيلة وفي 

 المستوى نفسه تقريبا.

 نضج:العمليات المتعلقة بال -3

في هذا البحث لم يكن لهذا أثر الن مدة التجربة موحدة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة اذ بدأت بتاريخ  

وان التصميم التجريبي الذي اعتمده الباحث كان ذا مجموعتين  22/02/2522وانتهت بتاريخ  22/00/2522االحد

 .لى أفراد المجموعتينتجريبية وضابطة وبذلك فان ما قد يحدث من نمو سيعود ع

 :  0 أداتا القياس 4

ضوعية ، وقد اتصف بالمو ن )التجريبية والضابط( مجموعتيال طلبة االثر عندأداة موحده لقياس  في البحثستعمل أأ 

فقد اعد الباحث اختبار التنور اللغوي بعد اطالعه على الدراسات السابقة واالدبيات التربوية فقد تكون  والصدق والثبات

الختبار من ثالثة مجاالت وهي المجال االول فهم المحتوى اللغوي والثاني العالقة بين التفاهم العلم والمجتمع والثالث ا

مجموعتي 

 البحث

عدد افراد 

 العينة

درجة  مستوى التحصيل الدراسي

الحري

 ة

الداللة  2قيمتا كا

االحصائية 

عند مستوى 

0000 

يقرأ  امي

 ويكتب

 اعدادية متوسط ابتدائي

 او

 معهد

جامعة 

فما 

 فوق

الجدولي المحسوبة

 ة

غير دالة  00،52 0.22 0 2 0 4 0 05 2 22 تجريبية 

 2 2 2 2 2 2 22 ضابطة  احصائياً 

مجموعتي 

 البحث

عدد 

افراد 

 العينة 

درجة  مستوى التحصيل الدراسي 

حريال

 ة 

الداللة  2قيمتا كا

االحص

ائية عند 

مستوى 

0000  

يقرأ  امي

 ويكتب

 اعدادية  متوسط ابتدائي

 او

 معهد 

جامعة 

فما 

 فوق

 الجدولية المحسوبة

غير دالة  2.52 2.20 0 4 2 0 02 2 2 22 تجريبية 

 2 0 0 04 4 2 22 ضابطة  احصائياً 
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ومقياس االتجاه تالف من درجة 055فقرة بتصحيح من  (05وبلغت مجموع فقرات االختبار من )المهارات اللغوية

 ..درجة 25بدرجة تصحيح من الارغب ( –دة متوسطة ارغب بش –(فقرة بثالثة بدائل )ارغب بشدة عالية 25)

 ب0 المادة الدراسية:
 ابطة .كانت المادة الدراسية المحددة للتجربة موحدة لمجموعتي البحث التجريبية والض  

 ج0 المدرس : 

جة من الدقة نفسااااااها تالميذ المجموعتين التجريبية، والضااااااابطة، وهذا يضاااااافي على التجربة در دّرس الباحث

مكن ل فقد تعزى إلى تلكل مجموعة يجعل من الصاااعب رد النتائج إلى المتغير المساااتق وضاااوعية الن طلبة تدريسااايوالم

 من المادة أكثر من األخر أو الى صفاته الشخصية او غير ذلك. احد التدريسيين

 توزيع الحصص: -د 

عتي البحث فقد كان الباحث تمت السايطرة على هذا العامل من خالل توزيع الدروس بصورة متساوية بين مجمو

  من خالل جدول القسم العلمي أسبوعيا( لكل مجموعة ، وتم هذا  ة واحدةتّدرس )حص

 (0جدول )                                                    

 مجموعتي البحث طلبةعلى  اللغة العربيةتوزيع دروس مادة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خامساً / إعداد الخطط التدريسية :

ان الخطة اليومية التي يضعها المدرس ضرورة ملحة للتدريس ، فهي تحسن أداءه وتبعده عن اآللية في التدريس وتجعل    

 الدرس ، وفي الطريقة التي يصل بها الى عقول طلبتهعمله متجدداً باستمرار ، وتتيح له الوقت الكاف للتفكير في مادة 

 (.002:  0212)عبد الهادي، 

موذجين من ان قامت الباحثة بأعداد لذلكعملية التدريس ال يمكن أن تسير بنجاح إال بالتخطيط المسبق للدرس ، وان 

م وطرائق تدريسها والعلوالمتخصصين في اللغة العربية المحكمين ووعرضتهم على مجموعة من ، الخطط التدريسية 

كي ل، وجعلها صالحة وسليمة  الخطط هذهومقترحاتهم، لتحسين  ملحوظاتهمواخذ  لإلفادة من آرائهمالتربوية والنفسية 

وفق آراء المحكمين والمتخصصين،  في الصياغة اللغوية والعلمية التعديالت أأجري عدًد من وتضمن نجاح التجربة، 

 0جاهزة للتنفيذوأصبحت بصورتها النهائية 

 سادساً / تطبيق التجربة :

 2522/  22/00المجموعتين التجريبية والضابطة يوم االحد الموافق   طلبةبتطبيق التجربة على  باشر الباحث

/  02/  22يوم الخميس الموافق  الى التدريس واستمرلكل مجموعة ،  ةواحد حصةأسبوعيا  محاضرة واحدةبتدريس 

2522  . 

 

 لوسائل االحصائية: ثامناً : ا

 استعمل الباحث عدداً من الوسائل اإلحصائيه لمعالجة بيانات البحث وهي:

( لعينتين مسااتقلتين: أسااتعمل الباحث االختبار التائّي للتثبت من تكافؤ المجموعتين التجريبية T-testاالختبار التائّي ) -0

ات الطالب في مادة اللغة العربية لنصااااف الساااانة والضااااابطة في العمر الزمني، ودرجات االختبار القبلي ، ودرج

 .2500-2505الدراسية

 الساعة المحاضرة اليوم المجموعة

  التجريبية

 االثنين

 05.25 الثاني

 1.25 األول الضابطة
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 إذ تمثل:

 ( 225، ص0222)البياتي: 

 

( مربع كاي: اسااااتعمل الباحث مربع كاي في تكافؤ المجموعتين )الضااااابطة والتجريبية( في التحصاااايل 2اختبار )كا -2

 الدراسي لآلباء واألمهات:
 2ق( –)ن       

 ـ----------= مج  2كا
 ق    

 إذ تمثل:

 توقع.ن: التكرار المالحظ / ق: التكرار الم

 (22: ص0210)الصوفي، 

 

 معامل الصعوبة: لحساب قوة صعوبة الفقرات. -2

 معادلة معامل الصعوبة 

 استعملت لحساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي :

     

  055× ص =      

         

 حيث تمثل : ) ص ( صعوبة الفقرة . 

 وا عن الفقرة إجابة صحيحة في كل ) م ( مجموعة األفراد الذين أجاب            

 من المجموعتين العليا والدنيا .                   

 ) ك ( مجموعة األفراد في المجموعتين العليا والدنيا .            

 (  021، ص  2552) الظاهر وآخرون :              

 

 قوة التمييز: الستخراج القوة التمييزية لفقرات االختبار.

 معامل تمييز الفقرة معادلة 

 :  فقرة من فقرات االختبار التنور اللغوي استعملت لحساب تمييز كل 

    

  055×    ت = 

         

 =الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة2س

 = عدد أفراد المجموعة الضابطة 2ن

2ع
2
 = التباين للمجموعة الضابطة 

 = الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 0س

 = عدد أفراد المجموعة التجريبية 0ن

0ع
2
 للمجموعة التجريبية= التباين  

 م
 ك

 د م  –ع م 
 ك   
0   
2 
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 اذ تمثل : ) ت ( معامل تمييز الفقرة . 

 ) ع م ( مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا .              

 موعة الدنيا .) د م ( مجموع اإلجابات الصحيحة للمج       

 في إحدى المجموعتين أي نصف مجموع  )     ك ( عدد الطلبة             

 األفراد من كل من المجموعتين العليا والدنيا .                           

 ( 25، ص  2550) الزيود وهشام :           

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 :أوالً : عرض النتائج

(  بين متوسط درجات طلبة  5.0ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  على أنَّه  :االولى رضية البحث نصت ف

المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة اللغة العربية بإستراتيجية قوة  التفكير  ومتوسط درجات الطلبة )المجموعة 

 0 ة االعتيادية المحاضرة الجامعية في اختبار التنور اللغويالضابطة( الذين يدرسون مادة اللغة العربية بالطريق

لغ ب  اختبار التنور اللغويفي  المجموعاة التجريبياة طلباةبعاد تحليال النتاائج، اتضااااااح أّن متوسااااااط درجاات  

وعند اساااااتعمال  ( ،00.52)بلغ   التنور اللغوي اختبار  في الضاااااابطةالمجموعة  تالميذ، ومتوساااااط درجات (22,02)

لتعرف داللة الفرق اإلحصاائّي بين هذين المتوساطين، ظهر أّن هناك فرقاً لمساتقلتين لعينتين  (T–Test)ار التائي االختب

( اكبر من 24( وبدرجة حرية )5,50عند مستوى داللة )(2.220)ذا داللة إحصائية إذ إن القيمة التائية المحسوبة البالغة 

 (.2,555القيمة التائية الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلك0دول )ج

المتوسط الحسابي ، والتباين واالنحراف المعياري والقيمتين التائيتين )المحسوبة والجدولية( والداللة االحصائية 

 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 0 طلبة  للفرق بين متوسطي درجات

 

(  بين  5.0ذو داللة احصاااائية عند مساااتوى )  ليس هناك فرق ثانيا: نصتتتت فرضتتتية البحث الثانية على أنَّه :

متوساط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرساون مادة اللغة العربية بإساتراتيجية قوة  التفكير  ومتوسط درجات 

الطلبة )المجموعة الضااااااابطة( الذين يدرسااااااون مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية المحاضاااااارة الجامعية في اختبار 

نحو تعلم  في اختبار االتجاه بعد تحليل النتائج، اتضااح أّن متوسااط درجات طلبة المجموعة التجريبية 0 تجاه نحو التعلماال

( ، 40.52)بلغ  في اختبار  االتجاه نحو تعلم اللغة  (، ومتوسااااط درجات تالميذ المجموعة الضااااابطة20,00)بلغ  اللغة 

للتعرف داللااة الفرق اإلحصاااااااائّي بين هااذين مسااااااتقلتين لعينتين  (T–Test)االختبااار التااائي جاادول وعنااد اسااااااتعمااال 

(عند مسااااتوى داللة 2.220)المتوسااااطين، ظهر أّن هناك فرقاً ذا داللة إحصااااائية إذ إن القيمة التائية المحسااااوبة البالغة 

 (2جدول)(.2,555( اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )24( وبدرجة حرية )5,50)

حسابي ، والتباين واالنحراف المعياري والقيمتين التائيتين )المحسوبة والجدولية( والداللة االحصائية المتوسط ال

 للفرق بين متوسطي درجات طلبة  المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 0

 

 

 
 
 

حجم  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

درجة  التباين

 الحرية

الداللة االحصائية عند  التائيةالقيمت 

 الجدولية  المحسوبة (0000مستوى )

 التجريبية 
22 02,22 05،22 002.02 

24 
2.220 

 

.5552  
 دالة احصائياً 

 020.12 02،22 00.52 22 الضابطة 

0  
2 
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 نتائج البحث وتفسيره:

( ةالتجريبي ة)المجموعطلبة  البحث ةاثراً ايجابياً في عين قد كان لها ويعزو الباحث ستتبب تفوق استتتراتيجية قوة التفكير 
 ذلك قد يعود إلى: ، ةخالل التجرب ةالعين وتفاعل طلبة ةوسببه يعود الى فاعليه هذه االستراتيجي

 ادة اللغةمفي تدريس  أكثر فاعلية من طريقة التدريس االعتيادية المحاضاااارة الجامعية  قوة التفكير إّن اسااااتراتيجية   -0

 ، مما ينتج عنه تحقيق مسااتوياتمع الموضااوع الطلبةيتفاعل  عن طريقهامحددة ودقيقة خطوات  فيها ، ألنالعربية 

 القدرات التعليمية.في عالية 

  يه.واالجادة ف تهم نحو تعلم اللغة على التركيز و تأزيد من دافعي الطلبةتساعد  قوة التفكير إّن استراتيجية   -2

ثقتهم بأنفساااهم، وتحّمل المساااؤولية، من خالل عملية طرح األسااائلة  قد عززت لطلبة قوة التفكير ية اساااتراتيجإن     -2 

 ووضع الحلول المناسبة لها.

قوة تيجية استرامن المراحل الدراساية التي يصالح تدريساها على وفق استراتيجية  الجامعية االولية قد تكون المرحلة  -4

 .التفكير 

 

 والمقترحات االستنتاجات والتوصيات

 

 يتضمن هذا الفصل االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصلت اليها الباحثة في ضوء نتائج البحث. 

 االستنتاجات : –أوالً 

 الى االستنتاجات اآلتية : في ضوء نتائج البحث توصل الباحث

ي تدريس ورا في التنور اللغوي  فحقق األسلوب  التدريسي المتبع  في تدريس االستراتيجية  لقوة التفكير تط-0

 اللغة العربة .

تفوق استراتيجية قوة التفكير  على األسلوب المتبع  التقليدي في  التدريس الجامعي في االتجاهات نحو تعلم اللغة   -2

 وذلك في االختبارات البعدية. 

الة  في زيادة  قوة التفكير  إن إستراتيجية -2  .للغوي لدى الطلبةاختبار التنور اقد  كانت فع 

في  ةأكثر فاعلية وبعيداً عن الملل والرتابه التي كانت ساائد االتجاه نحو تعلم اللغة جعلت  قوة التفكير اساتراتيجية ان  -4

 . الطريقة االعتيادية المحاضرة الجامعية 

 .عي االبدا موتزيد من تفكيره طلبةالتفكير تعمل على اثارة  التفكير قوة  ان استراتيجية  -0

 التوصيات : –ثانياً 

 باآلتي : في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث

 ضرورة تطبيق األساليب الحديثة في عملية التدريس وخاصة التي تنمي الجوانب المعرفية للمناهج الدراسية.-0

ل مستمر واطالعهم بشك نالتدريسييتأهيل  من خاللطرائق التدريس التقليدية ، االستراتيجيات والاعادة النظر في   -2

 . الطلبة عند التنور اللغوي  الحديثة التي تسهم فيوطرائق التدريس على استراتيجيات 

 . د الطلبةنع ير فكقوة التاللغة العربية باستراتيجيات التدريس الفعالة ، ومنها استراتيجية  تدريسيتعريف  -2

 بالديمقراطية تتسممناسبة تعليمية  بيئة توفير مع ،اللغة العربية تعلم فى الذاتي والتفكير البحث على الطلبة تشجيع -4

 .التفكير وحريةالطلبة  رام اراءواحت

 المقترحات : –ثالثاً 

 إجراء ما يأتي : استكماالً لهذا البحث وتطويره، يقترح الباحث

 . بية في مادة اللغة العر الفهم القرائيفي تنمية مماثلة للدراسة الحالية دراسة اجراء  -0

 .في مراحل دراسية أأخراجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية   -2

 :المصادر

حجم  المجموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  التباين

 الحرية

الداللة االحصائية عند  ت التائيةالقيم

 الجدولية  المحسوبة (0000مستوى )

 التجريبية 
22 00,20 05،22 002.02 

24 
2.220 

 

.5552  
 دالة احصائياً 

 020.12 02،22 40.52 22 الضابطة 
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