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إن التفكــر الناقــد هــو موضــوع الســاحة يف هــذه األيــام ،فــإذا أدرك مجيــع املعلمــن رضورة حت ّلیهــم بمهــارات
التفكــر الناقــد ،فســوف یبذلــون جهــود ًا كبــرة لتدريــس هــذه املهــارات يف الصفــوف التعليميــة بالطريقــة
املناســبة .لذلــك هتــدف هــذه الدراســة عــر املنهــج شــبه التجريبــي إىل معرفــة فاعليــة اســتخدام التفكــر الناقــد
عــى تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة اختــارت الدراســة  50طالبــا
ـم
مــن متعلمــي اللغــة العربيــة بمرحلــة اإلجــازة يف جامعــة اإلمــام اخلمينــي (ره) الدوليــة كعينــة الدراســة؛ تـ ّ
توزيعهــم بشــكل عشــوائي عــى جمموعتــن بالتســاوي .املجموعــة األوىل كمجموعــة ضابطــة ( 25متعلــا)
درســت املحادثــة وفــق اســراتيجيات تقليديــة .واملجموعــة الثانيــة ( 25متعلــا) كمجموعــة جتريبيــة درســت
املحادثــة عــى ضــوء مهــارات التفكــر الناقــد .خضــع أفــراد املجموعتــن لالختبــار القبــي مــن أجــل تقييــم
مهــارة املحادثــة لدهيــم ،وبعــد إجــراء الربنامــج التدريبــي تعرضــت املجموعتــان لالختبــار البعــدي لتقييــم
مهــارة املحادثــة .وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة ّ
أن هنــاك فرقـ ًا ذا داللــة إحصائيــة بــن نتائــج اختبــار املجموعتــن
لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،وإن تدريــس مــادة املحادثــة عــى ضــوء اســتخدام التفكــر الناقــد يؤثــر تأثــر ًا
كبــر ًا عــى تقــدم مســتوى املتعلمــن يف مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة.
الكلامت الدليلية :تعليم اللغة العربية ،التفكري الناقد ،مهارة املحادثة.
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التمهيد
ّ
إن االجتاهــات التعلیمیــة احلديثــة خاصــة يف جمــال تع ّلــم اللغــة وتدريســها تؤكــد عــى التفكــر
الناقــد والــدور البــارز الــذي یلعبــه يف نجــاح الطــاب مــن الناحیــة األكاديميــة ويف حياهتــم
اليوميــة .فأصبــح التفكــر الناقــد اليــوم موضوعــ ًا ســاخن ًا للنقــاش يف األجــواء التعليميــة،
حيــث يعتقــد الباحثــون يف هــذا املجــال أن الغــرض األســايس مــن التعليــم اهلــادف هــو تعليــم
الطــاب مهــارات التفكــر العليــا ( Mahmoodi et al, 2015: 56نقــا عــنPaul, :
ـجع بعــض املعلمــن عــى أمهيــة تزويــد املتعلمــن بتقنيــات التفكــر الناقــد يف
 ،)1993ويشـ َّ
الفصــول الدراســية فيبذلــون ّ
جــل جهودهــم لتدريــس مهــارات التفكــر الناقــد بالطريقــة
األنســب إمــا منفصــا عــن املــادة الدراســية إمــا أثنــاء تدريــس املــادة الدراســية.
ّ
إن اســتخدام مهــارات التفكــر الناقــد املتمثلــة يف االســتنتاج ،واالســتنباط ،والتفســر،

واملقارنــة ،وتنبــوء االفرتاضــات ،وتقييــم احلجــج أثنــاء تدريــس املــادة التعليميــة عــن طريــق
ـتنمي املهــارات
هتيئــة البيئــة الصفيــة وتوظيــف اســراتيجيات تدريســية وتقويميــة حمــددة ،سـ ّ
املعرفيــة كحــل املشــكالت واختــاذ القــرار لــدى الطــاب أوالً ،وتزيــد مــن نجاحهــم
وحتصيلهــم األكاديمــي وحتســن أدائهــم الوظيفــي ثانيــ ًا .فــا يكــون الغــرض بعيــد ًا عــن
اآلمــال ّ
بــأن الطالــب بعــد خوضــه لعمليــة تعلميــة ناقــدة ســينخرط يف مواجهــة مشــكالته
احلياتيــة وحتليــل املواقــف التعليميــة املختلفــة واحلكــم عليهــا بطريقــة ناقــدة.
تتكــون مــن الدقــة والطالقــة
أهــم املهــارات اللغويــة التــي
ّ
تعتــر مهــارة املحادثــة إحــدى ّ
والشــمولية ،وتنمــي لــدى املتعلــم قدراتــه عــى إجــراء احلــوار والتواصــل مــع اآلخريــن
( Salem, 2016: 5نقــا عــن :عفانــة  .)2012يصعــب تعليــم مهــارة املحادثــة عــى
معلمــي اللغــات ومتعلميهــا ألهنــا تتطلــب القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل مناســب يف
التفاعــات االجتامعيــة كــا حتتــاج إىل تطويــر مهــارات معقــدة لالنتــاج والتفاعــل (Malmir
 & Shoorcheh, 2012: 610نقــا عــن .)Fulcher, 2003
فلذلــك املتأ ّمــل يف الواقــع الراهــن لتعلــم اللغــة العربيــة باجلامعــات اإليرانيــة جيــد أن
طــاب قســم اللغــة العربيــة يف مرحلــة اإلجــازة يعانــون مــن الضعــف يف املحادثــة باللغــة
العربيــة والتواصــل مــع الناطقــن هبــذه اللغــة عــى الرغــم مــن إتقاهنــم قواعــد اللغــة .فضــا
عــن صعوبــات تعلــم هــذه املهــارة ،وقــد رأى الباحــث أن الســبب الرئيــس هلــذه املشــكلة
يرجــع إىل املناهــج الدراســية الســائدة ،إذ أهنــا ال تتبــع املناهــج الرتبويــة احلديثــة التــي تعتمــد
عــى متكــن الطــاب مــن اكتســاب العمليــات العقليــة والتواصليــة أو مهــارات التفكــر
العليــا .فمــن هــذا املنطلــق شــعر الباحــث أن توظيــف مدخــل التفكــر الناقــد مــع مهاراتــه
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املختلفــة يف العمليــة التدريســية تســاعد متعلمــي اللغــة العربيــة يف اكتســاب مهــارة املحادثــة
بالطريقــة املناســبة .وعلــی هــذا األســاس طرحــت الدراســة الســؤال التــايل للكشــف عــن هــذا
املوضــوع:
 مــا عالقــة اســتخدام التفكــر الناقــد يف فصــول املحادثــة وتنميــة مهــارة املحادثــة لــدىمتعلمــي اللغــة العربيــة؟
والفرضية املقرتحة هلذا السؤال هي:
 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام اســراتيجيات التفكــر الناقــد يف فصــولاملحادثــة وتنميــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة.
الدراسات السابقة
وفق ـ ًا ملعلومــات الباحــث وجتربتــه يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة أجريــت دراســات خمتلفــة
حــول مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة وركــزت أغلبهــا عــى النقــص
يف عنــارص املنهــج الــدرايس بــا فيهــا املحتــوى التعليمــي ،واالســراتيجيات التدريســية،
ورضورة حتســينها حســب املناهــج الرتبويــة احلديثــة .ولكــن بالنســبة إىل الدراســات املرتبطــة
هبــذه الدراســة مل يعثــر الباحــث عــى دراســة قامــت عــى وجــه التحديد بفحــص تأثــر مهارات
التفكــر الناقــد عــى تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة باجلامعــات اإليرانيــة
إال أن دراســات قليلــة عاجلــت أثــر مهــارات التفكــر الناقــد عــى تنميــة مهــارة القــراءة منهــا
کــا یــي:
دراســة إســاعييل ومتقــي زادة ( )1396التــي كشــف فیهــا الباحثــان ّ
أن اســتخدام مهــارات
التفكــر الناقــد يف صفــوف نصــوص النظــم والنثــر ينمــي مهــارات القــراءة كاالســتيعاب
والفهــم لــدى الطــاب الدارســن يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا.
دراســات أخــرى تطرقــت ألثــر التفكــر الناقــد علــی تنميــة مهــارة املحادثــة والقــراءة
لــدى متعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة كدراســة ماملــر وشــورجة (Malmir & Shoorcheh,
 )2012التــي حصــل الباحثــان فيهــا عــى نتيجــة تفيــد بــأن اســتخدام اســراتيجيات التفكــر
الناقــد يف صفــوف املحادثــة يؤثــر عــى تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة
وال يوجــد فرق ـ ًا كبــر ًا بــن أداء املتعملــن واملتعلــات.
دراســة كريمــي وويــي ( )Karimi & Veisi, 2016التــي أشــارت نتائجهــا إىل أن
تدريــس مهــارات التفكــر الناقــد يؤثــر بشــكل إجيــايب عــى تنميــة مهــارة القــراءة لــدى متعلمي
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة يف املرحلــة املتوســطة ،ولكــن ال توجــد عالقــة کبــرة بــن
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اجلنــس وتعليــم التفكــر النقــدي.
دراســة أبواحلســني واآلخريــن ( )1395اهتمــت بمعرفــة دور مهــارات التفكــر الناقــد
يف مهــارة القــراءة لــدى متعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة عــى ضــوء املدخــل الوظيفــي ،وحصلــت
عــى أن مهــارات التفكــر الناقــد تلعــب دورا بــارز ًا يف حتســن مهــارة القــراءة لــدى متعلمــي
اللغــة اإلنجليزيــة.
وكذلــك درس الســويف( )El Soufi, 2019يف مقالتــه دور مهــارات التفكــر الناقــد يف
حتســن مســتوى متعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة يف مرحلــة التعليــم العــايل.
فمــن الواضــح ،أن معظــم هــذه الدراســات قــد أجريــت يف ضــوء مدخــل التفكــر الناقــد،
غــر أهنــا مل تطبــق أثــره يف تنميــة وحتســن مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة،
فلذلــك حتــاول دراســتنا هــذه معاجلــة مــدى تأثــر مهــارات التفكــر الناقــد يف حتســن مهــارة
املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بجامعــة اإلمــام اخلمينــي الدوليــة يف مرحلــة اإلجــازة.
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مراجعة األدب النظري

التفكري الناقد
أصبــح التفكــر الناقــد اليــوم كإحــدى املهــارات املعرفيــة الرضوريــة التــي هيتــم الباحثــون
واملعلمــون بتعريــف مفهومــه وحتديــد مكوناتــه وتعليمــه عــى نطــاق واســع .يعتقــد بعــض
الباحثــن (مورالیــس زونیغــا) أن األصــول الفلســفية ملفهــوم التفكــر الناقــد تعــود إىل فلســفة
ايامنويــل كانــت ،ويــرى بعضهــم (رابــرت إنيــس) أن االهتــام بتعليــم التفكــر الناقــد يرجــع
إىل دراســات جــون ديويــي ،وكذلــك يتفــق البعــض (فيــر و بــول و إلــدر) عــى أن أصــول
التفكــر الناقــد كمفهــوم رصيــح ترجــع إىل عصــور أبعــد يف أعــال ســقراط (Meneses,
 2020: 3نقــا عــن Ennis, 2016:و Zuniga, 2014و  Fisher, 1997و Paul and
.)Elder, 2014
اهتــم جــون ديويــي بالتفكــر الناقــد مــن منظــور فلســفي يف الفــرة مــا بــن (-1910
 )1930حيــث كانــت الغايــة الرئيســة للتعليــم هــي توفــر الظــروف لتدريــب العقــل .إنــه
عالــج موضــوع التفكــر الناقــد بطريقــة منطقيــة واســتخدم مصطلحاتــه اخلاصــة كالتفكــر
التأمــي( )Reflective thinkingواالســتقصاء ( )Inquiryمعتمــدا عليهــا يف أســلوبه
ثــم أعطــى جلیــر ( )Glaserمعنــی أوســع ملصطلــح
العلمــي (فيــرّ .)14-13 :2009 ،
التفكــر الناقــد لیشــمل فحــص العبــارات ،ویتضمن ثالثــة جوانــب ،األول :االجتــاه أو النزعة
إلــی أن یأخــذ الفــرد يف اعتبــاره املشــكالت واملوضوعــات التــي ســبق وإن تعــرض هلــا ،أی
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عامــل اخلــرة ،والثــاين :معرفــة مناهــج التقــي املنطقــي واالســتداليل ،والثالــث :اســتخدام
بعــض املهــارات يف تطبیــق االجتاهــات واملعرفــة الســابقة ( .)Glaser, 1941: 3ثــم یعـ ّـرف
روبــرت إنیــس التفكــر الناقــد بأنــه «تفكــر منطقــي تأمـ ّـي يرتكــز علــی اختــاذ القــرار عامجیــب
اعتقــاده أو عملــه» (فيــر 17 :2009 ،نقــا عــن.)Ennis, 1989 :
یعتمــد التفكــر الناقــد عــى معايــر مهمــة كالوضــوح ،والصحــة ،والدقــة ،والربــط،
والعمــق ،واالتســاع ،واملنطــق (زكريــا مجيــل .)206-203 :2012 ،و جيــب أن يتحــى املفكــر
الناقــد بخصائــص ممیــزة مثــل .1 :الفــرق بــن الــرأي واحلقيقــة .2 .االنفتــاح عــى األفــكار
اجلديــدة .3 .االحتيــاج إىل معلومــات جديــدة .4 .الفــرق بــن النتيجــة الصحيحــة وغــر
الصحيحــة .5 .اســتخدام املصــادر العلميــة املوثوقــة .6 .االعتــاد عــى الطريقــة املنظمــة يف
التعامــل مــع املشــكالت .7 .املعرفــة بــأن لــدى النــاس أفــكارا خمتلفــة حــول معــاين املفــردات.
ـب االســتطالع واملرونــة.
 .8األخــذ بجميــع جوانــب املوقــف بنفــس القــدر مــن األمهيــة .9 .حـ ّ
 .10التســاؤل عــن أي يشء غــر مقبــول .11 .البحــث يف األســباب واألدلــة والبدائــل.12 .
اختــاذ املوقــف وتغيــره عنــد توفــر األدلــة .13 .املعرفــة باملشــكلة بوضــوح .14 .التــأين يف
إصــدار األحــكام .15 .حماولــة فصــل التفكــر العاطفــي عــن التفكــر املنطقــي .وعــاوة عــى
ذلــك إن الشــخص الــذي يفكــر تفكــر ًا ناقــد ًا يتميــز بميــول وجدانيــة مثــل :حــب املعرفــة،
والتفهــم ،ووســعة األفــق ،وامليــل إىل التحليــل ،والتنظيــم والنضــح العقــي ،والرغبــة يف
اكتشــاف احلقيقــة ،والثقــة بالــذات (املصــدر نفســه.)207-206 :2012 ،
ذكــر الباحثــون يف جمــال الرتبيــة عــدة مهــارات للتفكــر الناقــد واســتنتجوا أن معظمهــا
ترتبــط باملجــال املعــريف أو مــاوراء املعرفة .اقرتح واطســون وجليــر ()Watson & Glaser
مخــس مهــارات هــي :معرفــة االفرتضــات ،والتفســر ،وتقويــم احلجــج ،واالســتنباط،
واالســتنتاج .كــا اقــرح فاســيونه ( )Facioneعــى أســاس حتقيــق منهجــي وباســتخدام
طريقــة دلفــي مخــس مهــارات للتفكــر الناقــد وهــي :التحليــل ،والتقييــم ،واالســتنتاج،
واالســتدالل االســتنتاجي ،واالســتدالل االســتقرائي ( Meneses, 2020: 3نقــا عــن
.)Facione,1990
إذن تتجــذر أساســيات التفكــر الناقــد يف النظريــة املعرفيــة التــي تتميــز بالنظــرة التحليليــة
اجلزئيــة وتتالئــم لكثــر مــن أســاليب النشــاط العقــي التــي يامرســها اإلنســان يف كثــر مــن
مواقــف حياتــه (حممــد الرشقــاوي ،)102 :2012 ،وبنــاء عــى هــذه النظريــة حيــدث التعلــم
مــن خــال التفكــر ومعاجلــة املعلومــات ويتعــرف املتعلــم عــى املعلومــات مــن خــال
استكشــاف تفاســر جديــدة أو اللجــوء إىل التفاســر القديمــة فيحــدث التغيــر يف املعرفــة وال
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عالقة التفكري الناقد وتعليم اللغة
أصبــح تعليــم التفكــر الناقــد مهمــة تعليميــة تركــز عليهــا غالبيــة املعاهــد واملراكــز
التعليميــة يف اآلونــة األخــرة .فمــن املتعــارف عليــه بــن الباحثــن أن للمعلــم دور ًا مهــ ًا
ومتميــز ًا يف تعليــم التفكــر الناقــد وحتفيــز الطــاب عــى التفكــر املبــدع بــدال مــن اجلمــود
والركــود ،وذلــك مــن خــال وضــع الطــاب يف مواقــف تعليمية-تعلميــة حمــرة تثــر التفكــر
وتــؤدي إىل زيــادة قدرتــه عــى التخيــل والتفســر والتحليــل واختــاذ القرار(إســاعيل صــري
وآخــرون 125 :2016 ،نقــا عــن أبوجــادو ونوفــل.)2007 ،
إن تعليــم التفكــر الناقــد إ ّمــا يكــون مســتقال عــن املنهــج الــدرايس عــر الربامــج
التدريســية ذات املحتــوى املســتقل عــن املنهــج وإ ّمــا خــال املنهــج الــدرايس عــر املحــارضات
واملختــرات واالمتحانــات والواجبــات واألنشــطة الصفيــة .وإن املداخــل لتعليــم التفكــر
الناقــد إمــا تكــون مبــارشة وإمــا اســتداللية ،ففــي املداخــل املبــارشة يتــم تدريــس مهــارات
التفكــر الناقــد بشــكل رصيــح للطــاب بينــا يف املداخــل االســتداللية يتــم وضــع الطــاب
يف ظــروف تتطلــب منهــم تطبيــق مهــارات التفكــر الناقــد (Mahmoodi et al, 2015: 59
نقــا عــن  .)Cotton, 1991اقــرح بعــض الباحثــن اســتخدام اســراتيجية التعلــم التعــاوين
لتنميــة التفكــر الناقــد لــدى املتعلمــن ( .)Erdogan, 2019وبعــض اآلخــر أشــاروا إىل
أمهيــة مشــاركة الطــاب يف املالحظــة واملناقشــة مــن أجــل اكتســاب املفاهيــم والقــدرة عــى
حــل املشــكالت ،ومدخــل األلغــاز املصــورة ،ومدخل الدعــوة إىل االكتشــاف ،واالســتقصاء،
ومدخــل عــرض األفــام الصامتــة امللونــة (خلیــل أبــو شــعبان.)105-104 :2010 ،
رغــم أن الكثــر مــن الدراســات قــد عاجلــت موضــوع العالقــة بــن التفكــر الناقــد
والتحصيــل األكاديمــي يف املواضيــع املختلفــة مثــل الرياضيــات والعلــوم ،لكــ ّن العالقــة
بــن التفكــر الناقــد وتعلــم اللغــات األجنبيــة اكتســبت اليــوم أمهيــة كبــرة لــدى الباحثــن ،إذ
يعتــرون تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد مــن أحــد أهــم املتطلبــات يف تعليــم اللغــات وتعلمهــا
تضمــن نجــاح املتعلمــن يف احليــاة الفرديــة والتم ّكــن مــن احلصــول عــى التواصــل
والتــي ّ
ومهــارات العمــل اجلامعــي واكتســاب الوعــي الثقــايف للمســامهة اإلجيابيــة يف املجتمــع ،فبهــذه
املهــارات ســيصبحون مســتعدين للتحليــل والتواصــل الفعــال وحــل املشــكالت بكفــاءة
يف الظــروف املختلفــة ( .)Zivkovic, 2016:103وكذلــك تؤكــد بعــض الدراســات عــى
االهتــام بالتفكــر الناقــد يف عمليــة تعليــم اللغــة وتعلمهــا ،وتــری أن التواصــل العمــي يف
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اللغــات تتطلــب مهــارات التفكــر الناقــد مثــل التفســر والتحليــل والتقييــم والتفســر (Yang

 & et al, 2013: 287نقــا عــن .)Kennedy, Fisher & Ennis, 1991 :واســتدالهلم
ألمهيــة التفكــر الناقــد يف تعليــم اللغــات ،هــو أن متعلمــي اللغــة ال يتمكنــون مــن التواصــل
مــع الناطقــن األصليــن الذيــن يقــدرون النقــد الذكــي والتعليــق الرصيــح إال أن يكونــوا
مفكريــن ناقديــن ،فلذلــك جيــب عــى معلمــي اللغــات األجنبيــة إعــداد طالهبــم للحضــور
يف املجتمــع عــر تقديــم اســراتيجيات التفكــر الناقــد يف املواقــف التعليميــة اخلاصــة
( .)Davidson, 1988إذن يف ضــوء مــا ســبق نســتنتج أن التفكــر الناقــد یمكــن متعلمــي
اللغــة مــن اكتســاب مهــارات عقليــة مثــل الفهــم واالســتيعاب والتقييــم والتفســر والتحليــل
ممــا يــؤدي إىل اكتســاب املهــارات اللغويــة إىل مســتوى التفاعــل والتواصــل.
مهارة املحادثة وحتسينها عرب التفكري الناقد
تعــدّ مهــارة املحادثــة مــن أهــم املهــارات اللغويــة التــي متكــن الفــرد مــن إجــراء احلــوار
والتواصــل مــع اآلخريــن يف مواضیــع شــتى (Oxford Advanced Dictionary, 1995:
 .)827وهــذه املهــارة كــا يقــول بــراون هــي «عمليــة تفاعليــة تشــكّل املعنــى وتــؤدي إىل
اإلنتــاج والتل ّقــي ومعاجلــة املعلومــات»( .)Brown & Yule, 1991: 110ويف تعريــف
آخــر هــي «القــدرة عــى التعبــر الشــفوي عــن املشــاعر اإلنســانية واملواقــف االجتامعيــة
والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة بطريقــة وظيفيــة أو إبداعيــة مــع ســامة النطــق وحســن
اإللقــاء» (أمحــد مدكــور .)151 :2007 ،تؤكــد بعــض البحــوث عــى أن املحادثــة أصعــب
مهــارة لتعلــم اللغــات األجنبيــة ألهنــا تنطــوي عــى مظهــر مــن مظاهــر النظــام الصــويت أو
النحــوي للغــة ويشــعر املتعلــم باخلجــل أمــام اآلخريــن عنــد املحادثــة لكوهنــا عمليــة ثنائيــة
االجتــاه بــن املتحــدث واملســتمع ( ،)Salem, 2016: 10ومــن جهــة أخــرىّ ،
إن االتصــال
الشــفوي الفعــال يتطلــب القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل مناســب يف التفاعــات
االجتامعيــة وال يقتــر عــى التواصــل اللفظــي بــل يشــمل عنــارص الــكالم شــبه اللغويــة
مثــل اإلجهــاد والتجويــد ( :610Malmir & Shoorcheh, 2012نقــا عــن Seligson,
 ،)1997 & Fulcher, 2003وال املحادثــة ضمــن خطــوات رسيعــة متتاليــة كاالســتثارة،
والتفكــر ،والصياغــة ،واملحادثــة ،والنطــق (ســامي احلــاق.)167-166 :2014 ،
هــذا ومــن جهــة أخــرى إن طريقــة تقييــم مهــارة املحادثــة يف فصــول تعليــم اللغــة تؤثــر
عــى مــا يتعلمــه املتعلمــون ،ويف كثــر مــن احلــاالت تكــون طريقــة التقييــم هــي التــي حتــدد
أهــداف برنامــج تعليــم اللغــة .فلذلــك تقييــم مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة أصعــب
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مــن تعليمهــا ويعتمــد عــى أغــراض تعليمهــا ،ومهاراهتــا الكليــة واجلزئيــة ويتــم مــن أجــل
كشــف كفــاءة املتعلــم عــن طريــق مــؤرشات مثــل كيفيــة النطــق ،واالتقــان القواعــدي،
واملخــزن املعجمــي ،والفهــم أو التفاعــل ( Malmir & Shoorcheh, 2012: 610نقــا
عــن.)Joiner & Jones 2003 :
وقــد اقــرح الباحثــون عــدة مهــام واختبــارات لتقييــم مهــارة املحادثــة منهــا :املهــام
املعتمــدة عــى املحــاكاة (مثــل اختبــار فــون بــاس  ،)PhonePassومهــام املحادثــة املكثفــة
(مثــل اإلجابــات املوجهــة ،والقــراءة اجلهريــة ،وإكــال اجلمــات أو احلــوارات الشــفوية،
واإلجابــات املوجهــة بالصــور) ،واملهــام التفاعليــة (مثــل :الســؤال واإلجابــة ،التعليــات
والنصائــح ،إعــادة القــول ،اختبــار  TSEالشــفوي) ،واملهــام التواصليــة (مثــل املقابلــة،
ولعــب األدوار ،واحلــوار واملناقشــة ،واختبــار  OPIالشــفوي) ،ومهــام املحادثــة املوســعة
(مثــل :التعريــف الشــفوي ،قــص القصــة عــر الصــور ،وإعــادة صياغــة القصــة واألحــداث
اخلربيــة ،ترمجــة النصــوص الطويلــة) (بــراون .)240-190 :1389 ،وقــد وظفــت دراســتنا
بعــض هــذه املهــام أثنــاء التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــر الناقــد واختبــار املقابلــة
الشــفوية لتقييــم مهــارة املحادثــة لــدى املتعملــن كــا اســتخدمت تصنيــف تقييــم املحادثــة
للومــا (- )Luomaالتــي ســيأيت تفصيلــه يف قســم منهــج الدراســة -لتحديــد مــدى الكفــاءة
اللغويــة لــدى املتعلمــن.
إذن يف ضــوء هــذا العــرض القصــر ونظــرا ألمهيــة مهــارة املحادثــة بــن املهــارات اللغويــة
والعالقــة املتواشــجة بــن تعليــم اللغــة والتفكــر الناقــد ،يبــدو أن تعليــم هــذه املهــارة عــى
أســاس مدخــل التفكــر الناقــد أصبــح رضورة جذبــت انتبــاه الباحثــن عــن ذي قبــل ،فأثبتــت
الدراســات الســابقة العالقــة الوثيقــة بــن مهــارة املحادثــة والتفكــر الناقــد؛ فتــم التأكيــد
عــى أن االســراتيجيات التدريســية مثــل املناقشــات الشــفوية ومشــاركة اآلراء والتعبــر عــن
اآلراء ،وطــرح األســئلة يف صفــوف املحادثــة تلعــب دورا مهــا يف تعزيــز مهــارات التفكــر
الناقــد كتنظيــم األفــكار والتحليــل واالســتنباط وتقويــم املناقشــات لــدى متعلمــي اللغــة.
هــذا وقــد أكــدت بعــض الدراســات احلديثــة عــى فاعليــة بعــض الطــرق واالســراتيجيات
القائمــة عــى التفكــر الناقــد يف تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة ،فمــن هــذه
االســراتيجيات هــي اســراتيجية التعليــم الفــردي التــي تركــز عــى خصائــص املتعلمــن يف
اختيــار املــواد التعليميــة ،وآليــات التقييــم والتغذيــة الراجعــة لتحســن مهــارة املحادثــة لدهىــم.
تلعــب مشــاركة املتعلمــن النشــطة يف املناقشــات وإبــداء وجهــات نظرهــم بشــأن خمتلــف
القضايــا ،والتعليقــات الفرديــة اإلجيابيــة دورا أساســيا يف تنميــة مهــارة املحادثــة لدهىــم مــن
دراسة فاعلية استخدام التفكري الناقد عىل تنمية مهارة املحادثة لدى متعلمي اللغة العربية
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جهــة ومتكنهــم مــن جتنــب األخطاء واكتســاب اللغــة بشــكل صحيــح (Yang, et al, 2013:

 287نقــا عــن .)Wang, 2009 & Golding, 2011 :وكذلــك أظهــرت هــذه الدراســات
أن الطــاب الذيــن يشــاركون يف عمليــة التفكــر الناقــد أثنــاء تدريــس املحادثــة ،يوفــر هلــم
املزيــد مــن الفــرص للمحادثــة فيكســبون أهــداف املــادة التعليميــة بســهولة ويرضــون عــن
طريقــة إدارة الصــف (.)79-Afshar & rahimi, 2014: 75
إذن ال ينفصــل تعليــم اللغــة عامــة ومهــارة املحادثــة خاصــة عــن التفكــر الناقــد ،فيمكــن
تعزيــز التفكــر الناقــد واللغــة يف وقــت واحــد مــن خــال االنتبــاه إىل احتياجــات املتعلمــن
للتفاعــات اللغويــة األصليــة والتعليقــات اإلجيابيــة املفيــدة .ودراســتنا هــذه جــاءت لتكشــف
عــن فاعليــة التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــر الناقــد يف حتســن مهــارة املحادثــة لــدى
متعلمــي اللغــة العربيــة يف إيــران وألول مــرة ،وهــذا مــا یمیــز دراســتنا.
الطريقة
تتبــع هــذه الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي املصمــم ملجموعتــن جتريبيــة وضابطــة ،وذلــك
بتطبيــق اســراتيجية التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــر الناقــد كربنامــج مســتقل ومعرفــة
أثرهــا يف تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى الطــاب الدارســن يف مرحلــة اإلجــازة .لذلــك كان
هنــاك متغــر مســتقل واحــد هــو اســراتيجية التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــر الناقــد،
ومتغــر تابــع وهــو مســتوى تنميــة مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة املحــدد بدرجــات الطــاب
عــى االختبــار اخلــاص بــه.
عينة الدراسة وأداهتا
تكونــت عينــة الدراســة مــن  50طالبــا مــن طــاب الفصــل الــدرايس الثالــث لقســم اللغــة
العربيــة وآداهبــا يف مرحلــة اإلجــازة بجامعــة اإلمــام اخلمينــي الدوليــة .وتــم اختيارهــم وفــق
الطريقــة العشــوائية ســعي ًا لتحقيــق جتانــس العينــة يف مجيــع اخلصائــص التــي قــد تؤثــر عــى
ّ
وألن الباحــث كان حيتــاج إىل جمموعتــن متســاويتني فلذلــك جعــل  25طالبــا
نتائــج الدراســة.
يف املجموعــة التجريبيــة (طــاب فــرع األدب العــريب) و 25طالبــا يف املجموعــة الضابطــة
(طــاب فــرع الرتمجــة العربيــة) .ولتحديــد مالئمــة مســتوى املتعلمــن اللغــوي يف كلتــا
املجموعتــن قــام الباحــث بإجــراء املقابلــة الشــفوية كاختبــار قبــي يف بدايــة الفصــل الــدرايس.
واحتــوت املقابلــة الشــفوية علــی هــذه األســئلة:
.1التحــدث عــن نفســك وأرستــك.2 .التحــدث عــن املنطقــة التــي تعيــش فيهــا .مــاذا
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هيمــك يف املنطقــة التــي تعيــش فيهــا؟  .3مــا هــي األســباب الرئيســة لظاهــرة البطالــة يف بلدنــا؟
مــا هــي احللــول للقضــاء عليهــا؟  .4اذكــر أربعــة أعــال تريــد إنجازهــا ولکنــك ال تســتطيع).
وكذلــك اســتخدمت الدراســة مقابلــة شــفوية كاختبــار بعــدي لتقييــم مــدى متكــن الطــاب
مــن املحادثــة باللغــة العربيــة .تكونــت املقابلــة الشــفوية البعديــة مــن هــذه األســئلة:
( .1مــا هــي جتربتــك التــي ال تنســاها يف حياتــك؟ وملــاذا؟  .2يف رأيــك هــل جهــود احلكومات
يف جمــال الرياضــة كانــت الســبب األصــي للرغبــة فيها؟وضــح رأيــك؟  .3مــا هــي األســباب
التــي ُتــرك عــى القيــام بالرياضــة؟ وهــل هــذه األســباب حقيقيــة؟  .4مــا هــي إجيابيــات
وســلبيات الثقافــة اإلســامية؟).
ولتقييــم كفــاءة املتعلمــن يف مهــارة املحادثــة بعــد أدائهــم يف املقابلــة الشــفوية البعديــة،
تــم االعتــاد عــى أداة «تصنيــف لومــا ( )2004نقــا عــن )Malmir & Shoorcheh
ّ
لتقييــم مهــارة املحادثــة» مــع مؤرشاتــه اخلمســة أي :الدقــة ،والطالقــة ،واملخــزون املعجمــي،
والتامســك (االنســجام) ،والتفاعــل .ويتكــون ّ
كل هــذه املــؤرشات مــن ســتة مســتويات
عرضــت يف اجلــدول( )1کــا یــي:
دراسة فاعلية استخدام التفكري الناقد عىل تنمية مهارة املحادثة لدى متعلمي اللغة العربية

جدول :1مؤرشات ومستويات تصنيف لوما لتقييم مهارة املحادثة

 :+Aيتقن املتعلم القواعد اتقانا كامال أثناء املحادثة.

 :Aلديــه درجــة عاليــة مــن الدقــة يف اســتخدام القواعــد ،واألخطــاء النحويــة يف

كالمــه قليلــة جــدا.
 .1الد ّقة

 :B+لديــه درجــة عاليــة نســبيا مــن االتقــان القواعــدي ،وال يرتكــب أخطــاء يمنعــه
مــن التواصــل بــل يمكــن تصحيــح معظمهــا.

 :Bيستخدم جمموعة من الروتني واألنامط املرتبطة بمواقف أكثر قابلية للتنبوء.

 :+Cيستخدم مجالت أكثر بساطة ولكنه ال يزال يرتكب أخطاء نحوية أساسية.

 :Cاألخطــاء النحويــة لديــه كثــرة ،وقلــا يســتخدم بعــض الرتاكيــب النحويــة وأنــاط

اجلمــل بشــكل صحيــح.
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 :+Aياملحادثــة كاملاملحادثــة بلغــة األم دون مواجهــة أيــة صعوبــة يف مجيــع

املوضوعــات ،ويفهــم كالمــه اآلخــرون بســهولة.

 :Aياملحادثة بطالقة وتلقائية دون جهد كثري يف املوضوعات البسيطة.

 :B+يبــدع نصوصــا واضحــة حــول جمموعــة مــن املواضيــع مــع الثقــة بالنفــس ولكنّــه

 .2الطالقة:

قــد يكــون مــرددا يف كالمــه أثنــاء الكشــف عــن التعابــر مــع فــرات الوقفــة القليلــة.

 :Bياملحادثــة بشــكل مفهــوم عــى الرغــم مــن أن الوقفــة الكالميــة للتخطيــط املعجمي
والنحــوي واالصطالحــي واضحــة لديــه ،خاصة يف انتــاج اجلمــل الطويلة.

 :+Cيعــرض كالمــه يف عبــارات قصــرة جــدا عــى الرغــم مــن أن فــرات الوقفــة

والبدايــات اخلاطئــة وإعــادة الصياغــة واضحــة جــدا يف كالمــه.

 :Cيســتخدم عبــارات قصــرة ُصنّفــت مســبق ًا ،مــع وقفــات كبــرة للبحــث عــن

التعابــر واجلمــات.
 :+Aلديــه مرونــة كبــرة يف إعــادة صياغــة األفــكار بأشــكال لغويــة خمتلفــة لنقــل
املعنــى والتمييــز والتخلــص مــن الغمــوض .ويتمكــن ج ّيــدا مــن تبيــن التعابــر

الفصيحــة والعاميــة.

 :Aيتمكــن جيــدا مــن اســتخدام جمموعــة كبــرة مــن العنــارص اللغويــة للتعبــر عــن

 .3املخزون املعجمي:

كالمــه أو إعــادة صياغــة األفــكار حــول موضوعــات متنوعــة بــا فيهــا اآلكاديميــة أو
املهنيــة أو الرتفيهيــة.

 :B+لديــه جمموعــة كافيــة مــن املفــردات ليكــون قــادرا عــى تبيــن األوصــاف ويعــر

عــن وجهــات نظــره حــول معظــم املوضوعــات العامــة دون البحــث عــن املفــردات.

 :Bلديــه مفــردات كافيــة للتعبــر عــن كالمــه ولكنــه يــردد ويمكــث عنــد احلديــث
عــن موضوعــات مثــل األرسة واهلوايــات والعمــل والســفر واألحــداث اليوميــة.

 :+Cيســتخدم أنــاط اجلمــل العامــة مــع العبــارات املحفوظــة حــول املواقــف اليوميــة
البســيطة لتوصيــل املعلومــات.

 :Cيمتلــك جمموعــة مــن املفــردات والعبــارات البســيطة املرتبطــة بالتفاصيــل
الشــخصية واملواقــف امللموســة.
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 .4التامسك (االنسجام)

 :+Aيتمكــن مــن أن خيلــق خطابــات متامســكة متامــا ويســتخدم أنامطــا كبــرة مــن
أدوات االنســجام أو التامســك يف كالمــه.
 :Aيتمكــن مــن أن ينتــج كالمــا واضحــا ومنســقا مــع اســتخدام املتحكــم ألنــاط مــن
أدوات االنســجام أو التامســك.
 :B+يستخدم عددا قليال من أدوات التامسك لربط كالمه.
 :Bيربط اجلمالت بأدوات بسيطة ومنفصلة من أدوات التامسك.
 :+Cيربط بني اجلمالت بأدوات بسيطة مثل «و»« ،لكن»ّ ،
«ألن».
«ثــم»
 :Cيربــط الكلــات أو اجلمــات بموصــات بســيطة وأساســية فقــط مثــل ّ
و»و».

 .5التفاعل:

 :+Aيتمكــن مــن أن يتفاعــل مــع اللغــة بمهــارة فائقــة ويســتخدم االشــارات غــر
اللفظيــة واملتجــددة بســهولة .ويســاهم يف اخلطابــات املشــركة مســامهة طبيعيــة.
 :Aخيتــار عبــارة مناســبة حــول التفاعــات اخلطابيــة لريبــط كالمــه بمهــارات
املشــاركني األخــرى مــن أجــل اكتســاب املحادثــات املناســبة.
 :B+يبــدأ اخلطــاب ويلعــب دوره عنــد اللــزوم وينهــي اخلطــاب عنــد احلاجــة عندمــا
يناقــش مــع اآلخريــن يف ســبيل تأكيــد الفهــم ودعــوة اآلخريــن ومــا إىل ذلــك.
 :Bيبــدأ املحادثــات الفرديــة البســيطة حــول املوضوعــات املألوفــة ،ويديرهــا ويقطعها
عنــد اللــزوم .واملهــم هــو هــل يمكنــه أن يعيــد مــا قالــه شــخص مــا لتأكيــد التفاهــم
املتبــادل؟
 :+Cجييــب عــن األســئلة والعبــارات البســيطة .ونــادرا مــا يكــون قــادرا عــى فهــم مــا
يكفــي ملواصلــة املحادثــة بســجله اخلــاص.
 :Cيطــرح األســئلة حــول التفاصیــل الفرديــة وجييــب عنهــا ويتفاعــل بطريقــة بســيطة
ولكــن التواصــل يعتمــد بشــكل كامــل عــى التكــرار وإعــادة التصميــم واالصــاح.

واجلديــر بالذكــر أنــه تــم وضــع درجــات خاصــة لــكل مســتوى مــن املــؤرشات املذكــورة
يف التصنيــف علــی النحــو التالــی( :مســتوى  16 :+Aإىل )20و(مســتوى  15 :Aإىل
 ،)16و(مســتوى  11 :+Bإىل  ،)15و(مســتوى  8 :Bإىل  ،)11و(مســتوى  4 :+Cإىل ،)8
و(مســتوى 0 :Cإىل  .)4فالنتيجــة اإلمجاليــة هــي متوســط درجــات مجيــع املــؤرشات مقســوم ًة
عــى عــدد املــؤرشات .ويف احلــد األعــى ،قــد تصــل درجــة كل متعلــم-إن يكــون ناجحــا يف
مجيــع املــؤرشات -إىل  100درجــة.
طريقة اإلجراء
اتبعــت هــذه الدراســة تعليــم مهــارات التفكــر ضمني ـ َا يف أثنــاء تدريــس مــادة املحادثــة
ولذلــك تــم تنفيــذ الربنامــج التعليمــي عــى املجموعــة التجريبيــة بشــكل مجاعــي بواقــع
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جلســة يف األســبوع بحيــث اســتغرقت اجللســة عــدد ًا مــن الســاعات ترواحــت بــن الســاعة
إىل الســاعة والنصــف .لقــد قــام الباحــث باجــراء اســراتيجية التدريــس بشــكل مبــارش وغــر
مبــارش وذلــك بدمــج مهــارات التفكــر الناقــد ضمــن التدريبــات والنشــاطات الصفيــة عــى
النحــو التــايل .1 :الــرح القصــر ملهــارات التفكــر الناقــد ودوره يف تعلــم اللغــة العربيــة (يف
اجللســة األوىل) .2 .تشــجيع املتعلمــن عــى املشــاركة العامــة يف حــل األســئلة ،والتســاؤل،
وتقويــم احلجــج وإثــارة الدافعيــة اجلامعيــة .3 .إعطــاء األســئلة التحليليــة للطــاب وح ّلهــا
بشــكل مجاعــي .4 .مناقشــة األســئلة والتأكــد مــن فهــم مجيــع الطلبــة للحـ ّـل أو اإلجابــة .مــن
اجلديــر بالذكــر أن املوضوعــات واألســئلة املطروحــة كانــت يف جمــاالت خمتلفــة منهــا الرياضــة
والعــاج واألمــراض والتلــوث و إىل آخــره مــن املوضوعــات املثــرة للمحادثــة .5 .واختتمت
جلســات التدريــب بمقابلــة شــفوية كاختبــار بعــدى عــى املجموعتــن التجربيــة والضابطــة
ـم حتليــل املقابــات
ملعرفــة األثــر املبــارش للربنامــج التدريبــي مــع تســجيل أداء الطــاب .6 .تـ ّ
ـم
عــى أســاس تصنيــف لومــا لتقييــم املحادثــة خــال برنامــج ( )spssاإلحصائــي .وکذلــك تـ ّ
اســتخدام اختبــار ( )Independent sample t testالختبــار داللــة الفــرق بــن متوســط
درجــات جمموعتــي الدراســة يف االختبــار البعــدي بعــد ضبــط التحصیــل القبــي للمجموعتــن
كمتغــر مصاحــب .وأیضـ ًا تم اســتخدام اختبار مربــع إیتــا اجلزئــي ()Partial eta squared
لتحدیــد حتميــة تأثــر التفكــر الناقــد يف تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى املتعلمــن.
عرض النتائج
بعــد إجــراء الدراســة عــى متعلمــي اللغــة العربيــة تــم حتليــل البيانــات املجمعــة بواســطة
الربنامــج اإلحصائــي مــن أجــل معرفــة الفــروق بــن جمموعتــي الضابطــة والتجريبيــة ،ومــدى
تأثــر التفكــر الناقــد يف تنميــة مهــارة املحادثــة لــدى املتعلمــن .فــإذا كان مســتوى الداللــة أقــل
مــن (p< 0/05) 0/05فيجــب قبــول الفرضيــة ،وإذا كان مقــدار مربــع إيتــا اجلزئــي ()/01
وأقــل منــه فيكــون داال عــى التأثــر الصغــر ،و( )/04داال عــى التأثــر املتوســط ،و()/10
واألكثــر منــه داال عــى التأثــر الكبــر (.)Huberty, 2002
وکــا ذکرنــا ،اعتمــدت الدراســة عــى تصنيــف لومــا لتقييــم مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي
اللغــة العربيــة ،لذلــك عرضــت النتائــج اإلحصائيــة لــكل مــؤرش مــن مــؤرشات التصنيــف
يف اجلدولــن وحــدّ دت الفــروق املوجــودة بــن أفــراد املجموعتــن يف االختبــاري القبــي
والبعــدي حســب املــؤرشات اخلمســة ،وکــا هــو ُمالحــظ فــی اجلــدول(:)2

اجلدول  :2الفرق بني أداء جمموعتي الدراسة يف االختبار القبيل حسب املؤرشات اخلمسة لتصنيف لوما

106

دراسة فاعلية استخدام التفكري الناقد عىل تنمية مهارة املحادثة لدى متعلمي اللغة العربية

املؤرش

املجموعة

االختبار

العدد

املتوسط

االنحراف
املعیاري

قیمة T

قیمة
الداللة ()p

مستوی
الداللة

مربع إیتا

حجم
التأثری

الدقة

التجریبية

25

10/56

3/72

القبيل

الضابطة

25

9/60

4/47

-/825

-/825

/413

غری دالة

/014

صغری

25

8/96

3/70

القبيل

25

10/64

4/00

-/141

الطالقة

املخزون املعجمي

التجریبية

25

10/80

4/03

-/141

/889

غری دالة

/000

التجریبية الضابطة

القبيل

الضابطة

25

7/96

4/66

-/839

-/839

/406

غری دالة

/014

صغری

صغری

التجریبية

القبيل

25

7/08

3/45

التامسك

الضابطة

25

6/40

3/74

-/668

-/668

25

5/56

3/29

التفاعل

الضابطة

التجریبية

القبيل

25

5/08

3/47

-/501

/618

غری دالة

/005

-/501

/507

غری دالة

/009

صغری

صغری

ومــن خــال البیانــات املرصــودة يف اجلــدول رقــم ( )2تبــن لنــا أنــه ال توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی داللــة ( )/05بــن درجــات أفــراد جمموعتــي الضابطــة
والتجریبيــة يف املــؤرشات اخلمســة لتقييــم مهــارة املحادثــة ،ممّــا ّ
یــدل علــی تكافــؤ طــاب
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املجموعتــن يف اإلجابــة عــن أســئلة املقابلــة الشــفوية األوليــة يف االختبــار القبــي؛ إذ ّ
إن
قیمــة الداللــة ملــؤرشات الدقــة ( ،)/413والطالقــة ( ،)406واملخــزون املعجمــي (،)/889
والتامســك ( ،)/507والتفاعــل ( )/618وقــد کانــت أعلــی مــن مســتوی الداللــة (،)/05
وكذلــك مقــدار مربــع إیتــا هلــذه املــؤرشات عــى التــوايل (،)/000( ،)/014( ،)/014
( )/005( ،)/009کانــت أصغــر مــن مســتوي (.)/01
أمــا اجلــدول( )3فقــد بــن لنــا مــدى الفــرق بــن جمموعتــي الدراســة يف االختبــار البعــدي
حســب املــؤرشات اخلمســة لتصنيــف لومــا کــا یــي:
اجلدول  :3الفرق بني أداء جمموعتي الدراسة يف االختبار البعدی حسب املؤرشات اخلمسة لتصنيف لوما

املؤرش

املجموعة

االختبار

العدد

املتوسط

االنحراف
املعیاري

قیمة T

قیمة الداللة

مستوی
الداللة

مربع إیتا

حجم التأثری

الدقة

التجریبية

25

2/17

17/45

البعدي

الضابطة

25

14/97

2/58

3-/673
3-/673

/001

دالة

/219

كبري

الضابطة

25

14/24

3/09

الطالقة

25

16/77

2/21

التجریبية

البعدي

3-/325
3-/325

املخزون املعجمي

الضابطة
التجریبية

25

18/54

البعدي

25

16/91

1/77
1/49

3-/509

/001

دالة

3-/509

/002

دالة

/187
/204

كبري
كبري
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التامسك

التجریبية

25

2/57

16/19

البعدي

الضابطة

25

13/23

3/06

3-/694
3-/694

التفاعل

الضابطة
التجریبية

25

15/24

3/00

البعدي

25

11/89

3/40

3-/690

/001

دالة

3-/690

/001

دالة

/221

/221

كبري
كبري

أظهــرت نتائــج اجلــدول رقــم ( )3وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة ( )/05بــن أداء جمموعتــي الضابطــة والتجريبيــة يف مــؤرشات تقييــم املحادثــة لصالــح
املجموعــة التجريبيــة ،ممــا يـ ّ
ـدل عــى متكــن الطــاب يف اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار الشــفوي
البعــدي؛ إذ ّ
إن قيمــة الداللــة ملــؤرشات الدقــة ( ،)/001والطالقــة ( ،)/002واملخــزون
املعجمــي ( ،)/001والتامســك ( ،)/001والتفاعــل ( ،)/001کانــت أقــل مــن مســتوی
الداللــة ( ،)/05وكذلــك مقــدار مربــع إیتــا هلــذه املــؤرشات کان عــى التــوايل (،)/219
( )/221( ،)/221( ،)/204( ،)/187وأكــر مــن مســتوي (.)/01
وفيــا يتعلــق برفــض أو قبــول الفرضيــة الرئيســة التــي تنــص عــى «وجــود عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام اســراتيجيات التفكــر الناقــد يف فصــول املحادثــة وتنميــة
تــم مجــع درجــات كل مــؤرش مــن
مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة» ،فقــد ّ
مــؤرشات التصنيــف يف كال االختباريــن (القبــي والبعــدي) واســتعرضت النتائــج اإلحصائي
عــى النحــو التــايل:
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اجلدول  :4نتائج اختباري ( )IsTtو()Etaألداء املجموعتني حسب جمموع املؤرشات
املجموعة

االختبار

الضابطة

العدد

املتوسط

االنحراف
املعیاري

قیمة T

25

39/68

19/08

-/646

القبيل
التجریبية

قیمة
الداللة

/521
25

42/96

16/72

مستوی
الداللة

غری دالة

مربع
إیتا

/009

حجم
التأثری

صغری

-/646

جمموع
املؤرشات
25

الضابطة

71/24

13/38

-3/725

البعدي
التجریبية

/001
20

84/19

11/08

دالة

/224

كبری

-3/725

واملتتبــع للجــدول رقــم ( )4یالحــظ أنــه ال يوجــد فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــات
املجموعتــن يف االختبــار القبــي؛ إذ کانــت قيمــة الداللــة للمجموعتــن يف االختبــار القبــي
( )/521غــر دالــة وأعــى مــن مســتوى الداللــة ( ،)/05وکانــت درجــة مربــع إيتــا بمقــدار
( )/009أصغــر مــن مســتوى ( .)/01وأفادتنــا هــذه النتيجــة بــأن مســتوى املتعلمــن لكلتــي
املجموعتــن كان متســاويا قبــل اخلــوض يف عمليــة تدريــس املحادثــة عــى ضــوء مهــارات
التفكــر الناقــد.
كذلــك تشــر نتائــج اجلــدول رقــم ( )4إىل وجــود فــرق واضــح بــن أداء املجموعتــن
عنــد مســتوى ( )/05يف االختبــار البعــدي لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،إذ أصبــح مقــدار
املتوســط لدرجــات جمموعتــي الضابطــة والتجريبيــة عــى التــوايل إىل ( )71/24و(،)84/19
وكذلــك بلغــت قيمــة الداللــة عــى نحــو ( )/001وهــي أقــل مــن مســتوی الداللــة (،)/05
ویصــل مقــدار مربــع إیتــا إىل( )/224وهــو أكــر مــن مســتوي ( .)/01لذلــك يمكــن قبــول
فرضيــة الدراســة واالســتنتاج أن املجموعــة التجريبيــة قــد تفوقــت عــى املجموعــة الضابطــة
خلوضهــا عــى مهــارات التفكــر الناقــد عنــد تعلــم مــادة املحادثــة.
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االستنتاج واملناقشة
كشــفت النتائــج اإلحصائيــة هلــذه الدراســة أن املجموعــة التجريبيــة تفوقــت عــى املجموعــة
الضابطــة يف االختبــار الشــفوي البعــدي ،وهــذا يعنــي أن الطــاب الذيــن تل ّقــوا اســراتيجيات
التفكــر الناقــد يف صفــوف املحادثــة كانــوا أكثــر نجاحــ ًا يف االختبــار البعــدي مقارنــة مــع
الذيــن درســوا املحادثــة بالطريقــة التقليديــة .وبالتأكيــد أن املجموعتــن أظهرتــا حتســن ًا يف
مهــارة املحادثــة باملقارنــة مــع حالتهــا يف بدايــة التدريــب بغــض النظــر عــن منهجيــة تعليــم
املحادثــة ،ولكــن كان هنــاك فــرق كبــر بــن أداء املجموعتــن بعــد إعطــاء التدريــب القائــم
عــى مهــارات التفكــر الناقــد للمجموعــة التجريبيــة.
لذلــك تســتنتج هــذه الدراســة أن تعليــم مــادة املحادثــة عــى ضــوء اســتخدام مهــارات
التفكــر الناقــد يف الصفــوف التعليميــة لــه تأثــر حاســم عــى حتســن وتعزيــز القــدرة عــى
املحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة .هــذه النتيجــة تتوافــق مــع نتيجــة دراســة
ماملــر وشــورجه ( )Malmir & Shoorchehالتــي كشــفت أن توظيــف مهــارات التفكــر
الناقــد يف تدريــس املحادثــة ســيؤثر تأثــر ًا اجيابيـ ًا عــى حتســن مهــارة املحادثــة لــدى متعلمــي
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة .يعــود الســبب الرئيــس هلــذا التأثــر إىل العوامــل اآلتیــة:
أن الطــاب يف املجموعــة التجريبيــة كانــوا نشــطني يف الصــف وکانــوا یتحدثــون مــع بعضهــم
تشــجعهم عــى املحادثــة
البعــض ويقومــون بلعــب األدوار ويســتخدمون اســراتيجيات
ّ
باللغــة العربيــة خــال فــرة طويلــة ( 16جلســة).
متیــز خصائــص تعليــم التفكــر الناقــد التــي یعــزز مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة لــدى
املتعلمــن؛ فالشــك أن حتفیــز املتعلمــن الســتخدام اســراتيجيات التفكــر الناقد مثــل الرتكيز
عــى احلــوار وحتديــد االجتاهــات ،وفــرز األفــكار ،والتشــجيع عــى تصنيــف املوضوعــات
وتفســر النتائــج وتبيــن االفرتاضــات حــول األحــداث املختلفــة وتقويــم االســتدالالت
الصحيحــة وغــر الصحيحــة ،کان مفيــدا ورضوريــا لبـ ّ
ـث روح التفاعــل واحليويــة بینهــم.
واجلديــر بالذكــر ّ
إن اســراتيجيات التفكــر الناقــد كاســراتيجية التعلــم التعــاوين
( )Cooperative Learningتســاعد املتعلمــن عــى أن يشــاركوا متفاعلــن يف عمليــة
تدريــس املحادثــة؛ ّ
ألن طبيعــة العمــل التعــاوين تسـ ّـهل وتعــزز التفكــر الناقــد لــدى املتعلــم كام
تشــجعهم عــى التواصــل معـ ًا .هــذا ويؤكــد كوبــر ( )Cooperأن وضــع الطــاب يف مواقــف
التعلــم اجلامعــي هــو أفضــل طريقــة لتعزيــز التفكــر الناقــد ،ألن املتعلــم يف أجــواء التعلــم
التعــاوين يســتخدم التفكــر النقــدي بشــكل أكثــر نشــاطا مــع الدعــم املســتمر والتعليقــات
املختلفــة مــن املتعملــن اآلخريــن واملــدرس ( Malmir & Shoorcheh, 2012: 615نقــا
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عــن .)cooper, 1995 :كــا أكــدت دراســة «اردوغــان» عــى أن التعلــم التعــاوين املدعــوم
بأنشــطة التفكــر االنعــكايس لــه تأثــر إجيــايب عــى مهــارات التفكــر النقــدي لــدى الطــاب
(.)Erdogan, 2019
إذن فــا غــرو أن هــذا الرتابــط الكامــل بــن التفكــر واملحادثــة يتجــذر يف العالقــة الوثيقــة
التــي تكــون بــن التفكــر واملهــارات اللغويــة ألن التفكــر هــو الــذي حيفــز املحادثــة واملحادثــة
هــو الــذي حيفــز التفكــر ،وتكــون املهــارات اللغويــة بــا فيهــا االســتامع والقــراءة والكتابــة
متجــذرة يف التفكــر وال ینحــر التفكــر عــى املحادثــة فحســب ،فهــو يــؤدي إىل تعلــم اللغــة
بشــكل أفضــل.
التوصيات
يف ضوء ما سبق تقرتح هذه الدراسة االلتزام بالتوصيات التالية:
اســتخدام مهــارات التفكــر الناقــد يف عمليــة تدريــس مــوا ّد املحادثــة واالســتامع والقــراءةوالكتابــة.
اســتخدام اســراتيجيات تنمــي مهــارات التفكــر الناقــد مثــل اســراتيجية احلــوار واملناقشــة،والتعلــم التعــاوين يف صفــوف املهــارات اللغويــة لتنميــة التفكــر النقــدي لــدى املتعلمــن
وحتســن مســتواهم اللغــوي.
املصادر واملراجع

أبواحلســني ،زهــرا و مهتــاب عضدانلــو و وحیــده شــاه حســینی (« .)1395نقــش مهارهتــای تفكــر
انتقــادی بــر مهــارت خوانــدن زبــان انگلیســی زبــان آمــوزان بــا رویكــرد كاربردشناســی» .جملــه
پژوهــش هــای زبانشــناختی در زباهنــای خارجــی .دوره  .6شــاره  .1ص .225-248

أمحد مدكور ،عيل ( .)2007طرق تدريس اللغة العربية .األردن :دار املسرية للنرش والتوزيع.

إســاعل صــري ،ماهــر ،وعطيــات حممــد يــس إبراهيم وإمــرة حممــد ذكــي فتــح اهلل (« .)2016فاعلية
برنامــج مقــرج لتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى طــاب الشــعب العلميــة خمتلفــي التخصــص
بكليــة الرتبيــة جامعــة بنهــا» .جملــة بحــوث عربيــة يف جمــاالت الرتبيــة النوعيــة .العــدد الثالــث .ص
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بررسی تأثیر بهكارگیری تفكر نقادانه بر تقویت مهارت
گفتاری دانشجویان زبان و ادبیات عربی
سجاد اسماعیلی

*

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،ایران

چكیده

امــروزه تفكــر نقادانــه تبدیــل بــه یكــی از موضوعــات بااهمیّــت شــده اســت؛ بهطوریکــه مدرســان ضمــن
تأكیــد بــر ضــرورت بهکارگیــری آن ،تالشهــای فراوانــی در خصــوص چگونگــی تدریــس مهارتهــای
تفكــر نقادانــه در کالسهــای درس کردهانــد .بنابرایــن جســتار حاضــر بــر آن اســت تــا بــا اســتفاده از روش
نیمــه تجربــی ،بــه بررســی تأثیــر بهکارگیــری تفكــر نقادانــه بــر تقویــت مهــارت گفتــاری دانشــجویان زبــان
و ادبیــات عربــی بپــردازد .بهمنظــور تحقــق ایــن هــدف ،پنجــاه دانشــجوی رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی
در مقطــع كارشناســی دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره) بهعنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند .ایــن
دانشــجویان بــه دو گــروه كنتــرل و آزمایــش تقســیم شــدند؛ تدریــس مكالمــه در گــروه كنتــرل ( 25دانشــجو)
بهصــورت ســنتی و در گــروه آزمایــش ( 25دانشــجو) بــا تكیــه بــر بهکارگیــری مهارتهــای تفكــر نقادانــه
انجــام شــد .بهمنظــور تعییــن میــزان تســلط دانشــجویان دو گــروه بــر مهــارت گفتــاری ،یــك مصاحبــه مقدماتــی
تحــت عنــوان پیشآزمــون گرفتــه شــد و پــس از پایــان برنامــۀ آموزشــی ،بهمنظــور تعییــن میــزان رشــد
مهــارت گفتــاری دو گــروه ،یــك مصاحبــه پایانــی تحــت عنــوان پسآزمــون گرفتــه شــد .برخــی از یافتههــای
تحقیــق نشــان داد ،تفــاوت معنــاداری بیــن نتایــج پسآزمــون دو گــروه ،بــه نفــع گــروه آزمایــش وجــود دارد
و بهکارگیــری مهارتهــای تفكــر نقادانــه در تدریــس درس مكالمــه ،تأثیــر زیــادی بــر مهــارت گفتــاری
دانشــجویان دارد.
واژگان كلیدی :آموزش زبان عربی ،تفكر نقادانه ،مهارت گفتاری.
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Abstract
Critical thinking has gained paramount importance in foreign language
teaching. Accordingly, enhancing and honing critical thinking is
considered one of the most important requisites in the teaching and
learning of a foreign language, which has encouraged teachers to teach
it in the best possible methods. Therefore, the present study, through
the quasi-experimental approach, attempted to determine the effect of
critical thinking on developing the speaking skill of Arabic language
learners. The study selected 50 undergraduate Arabic language students
from Imam Khomeini International University as the participants.
There were two equal-sized groups of 25 learners: a control group
and an experimental one. The control group studied the speaking skill
according to traditional strategies, and the experimental group studied
this skill based on critical thinking skills. The findings revealed that
those students who received instruction on critical thinking strategies
did better on the oral interview post-test. Hence, it was concluded that
critical thinking training had a crucial impact on promoting speaking
ability of Iranian Arabic language learners.
Keywords: Arabic language Teaching, Critical thinking, Speaking
Skill.
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