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 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية الحوار والمناقشة لتدريس التحدث 
بالمغة االنجميزية في تحسين ميارات التفكير العميا، لدى طالبات الصف األول الثانوي في 

( طالبًة من طالبات األول الثانوي ممن يدرسن في مدرسة ُٙٗطّبقت الدراسة عمى )األردن، 
في حين اختيرت شعبتان من شعب ، لمبنات حيث جرى اختيارىا قصدًيا نويةوادي السير الثا

( طالبًة، ٕٗاألول الثانوي عشوائيا ، صنفت الشعبة األولى مجموعة تجريبية تكونت من )
( طالبًة. ودرس أفراد المجموعة التجريبية ٕٕوالشعبة الثانية مجموعة ضابطة تكونت من )

ناقشة، في حين درس أفراد المجموعة الضابطة موضوعات التحدث باستراتيجية الحوار والم
ىا وىي  عبارة عن التحدث  ذاتيا بالطريقة االعتيادية، واستخدمت الباحثة أداة من إعداد

ميمة تفكيرية في سياق المغة ( 20تكون من ) حيثميارات التفكير العميا،اختبار مقالي في 
=  α)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذياإلنجميزية. 

بين المتوسطْين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة عمى ميارات التفكير العميا في المغة  (٘ٓ.ٓ
االنجميزية ُمجتمعًة وعمى كل ميارة من مياراتو االربع تعزى الستراتيجية التدريس، ولصالح 

 تحدث بأستراتيجية الحوار والمناقشة.أداء طالبات المجموعة التجريبية والمواتي درسن ال

  ،  ميارات التفكير العميا ستراتيجية الحوار والمناقشةا  -الكممات المفتاحية  
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The Impact of the Dialogue and Discussion Strategy for Teaching 

English Speaking Language on Improving Higher Order Thinking of 

the First Secondary Class Students  in Jordan 

 Abstract 

        The present study aimed to investigate the impact of the dialogue and 

discussion strategy for teaching English speaking language on improving 

higher order thinking of the first secondary class students in Jordan. The study 

was conducted on (46) students of the first secondary class at Wadi Al-Seer 

secondary girl's school. The school was intentionally chosen, whereas two 

sections of the first secondary class were randomly chosen .The first section 

consisted of 24students was classified as an experimental group, whereas the 

second section consisted of (22) students was classified as a control group. The 

experimental group was taught speaking skill through using the dialogue and 

discussion strategy while the control group was taught via the conventional 

method .The researcher used an instrument which she had prepared it is: higher 

order thinking skills test, which is an assay test consisting of 20 thinking tasks 

in the context of the English Language. The results of the study revealed that 

there is a statistically significant difference at the (α = 0.05) between the two 

means for the performance of the participants in the English language higher 

order thinking skills as well as the four skills. This result is ascribed to the 

teaching strategy used for students in the experimental group. 

Keywords :Dialogue and Discussion Strategy, Higher Order Thinking 

Skills 
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 مكدمة

أن عالقة التفكير بالمغة عالقة جدلية ؛ حيث تكمن درجة تفكير الفرد في نوعية المغة 
التي يستخدميا فيو يتطمب ثراء لغوًيا يتمثل في فيم  إيحاءات الكممات المكونة لمنسيج 
المغوي ودالالتيا  وال سبيل لمتفكير إال في سياق لغوي ، كما أن القدرة عمى ضبط ىذا 

(. وفي ىذا ٕٓٔٓال إذا كان القالب المغوي واضح المعالم  ) العياصرة، التفكيرال تكون إ
( صاحب النظرية الثقافية االجتماعية المشار اليو Vygotskyالسياق يشير  فيجوتسكي ) 

( إلى أن المغة تعمل عمى تنظيم عممية التفكير لمفرد، ويولد بالكممات ٕٕٔٓ)أبوعاذره،  في
لية من التفكير معنى ليا . وتّعد القدرات المغوية أساسية في ذات الداللة ، فالكممات الخا

عمميات التفكير، فالمعاني التي يمتمكيا الفرد ىي المادة األولية الخام التي يستخدميا إلنتاج 
 (. ٜٕٓٓ ،وصناعة عمميات عقمية ىي ما يسمى  التفكير ) يونس

وقد كثرت البحوث والدراسات في ميارات التفكير العميا، ونالت اىتماًما كبيًرا من جانب    
الباحثين كما اختمفت وجيات النظر في تحديد تعريف دقيق ليا. فيذا سمث المشار إليو في 

(يعّرف ميارات التفكير العميا بأنيا:"عمميات عقمية تتمثل في عمميات ٕٕٔٓ)عبد الباري، 
واالستنتاج والتنبؤ والتصنيف وجمع البيانات وتسجيميا، عالوة عمى تفسير  والقياس المراقبة

بعًضا، والتتطمب  بعضيا مع تتداخل دقيقة وحساسة عقمية عمميات تمك البيانات " فيي
استرجاع المعمومات السابقة واالىتمام بالمعرفة المتعممة بل تحث المتعمم عمى االستنتاج 

 وتستعمل ،والمؤثر الفاعل التفكير عميو يقوم الذي األساس ( وتشكل ٕٔٔٓوالتحميل )بدر،
 معرفة. أو معنى إلى الوصول وتكرارًا بيدف  مراًرا

وتأتي أىمية تعّمم ميارات التفكير العميا من دورىا في تحديد فاعمية التعمم وسرعتو، 
حداث تحّسن في الفيم العام، والتحصيل  األكاديمي، واالحتفاظ وعمى تطور تعمم الطمبة، وا 

بالتعّمم لفترة أطول ألن المعمومات تجري معالجتيا في الذاكرة طويمة األمد بخالف التمقين 
كما انيا تزود الطمبة باألدوات التي يحتاجونيا لمتعامل  ( Heong,2011واالستظيار)

 بفعالية مع ىذا العالم المتغير. 
اتيجيات التدريس  الميمة في مجال تدريس وتعتبراستراتيجية الحوار والمناقشة من استر 

المغة فيي عممية تفاعمية تميد لتوجيو المتعمم نحو التفاعل في الموقف التعميمي لموصول 
وتحسين األداء التحصيمي، وتساعد في تحقيق التعمم الذاتي، وأيًضا  إلى المعرفة بسيولة،
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ف التعمم ، كما تتالءم مع أىداف تثير طاقات الطمبة الكامنة، وتجعميم أكثر فاعمية في مواق
تعميم التفكيروتعمم المغات والعموم، ومع اجابات الطمبة، وتتوافق مع متطمبات العصر الحالي 

 (.ٕٕٔٓ)صميبي،
وتستند إستراتيجية الحواروالمناقشة إلى مواقف اجتماعية تجري فييا مناقشات 

زيز الفيم، وتعزز التعمم حوارية ، وصياغة جماعية حول موضوعات الدروس، حيث تفرز تع
الحقيقي عبر تمكن الطمبة من امتالك ميارات التفسير، والتحميل، والمقارنة، وميارات التفكير 

( .كما انيا تنقل المتعمم من المواقف Kuo,2008الناقد، والقدرة عمى حل المشكالت وغيرىا )
ظ ، واالتجاه نحو المشاركة السمبية إلى المواقف اإليجابية نتيجة االبتعاد عن التمقين والحف

اإليجابية  بالخبرات  واألفكار في مواقف تعمم المغة المختمفة عمى وجو الخصوص.كما ان تعمم 
المغات يتطمب مثل ىذه االستراتيجيات؛ حيث توفر بيئة صفية إيجابية تجعل الطمبة ينيمكون 

ات اجتماعية األمر الذي مع زمالئيم في تنفيذ األنشطة، وبذل الجيد في التعمم، وبناء عالق
قد يؤدي إلى تغييرات ايجابية في قدراتيم المغوية األدائية، وفي اتجاىاتيم نحو المغة، ومن ثم 

 ( .ٕٕٔٓتحّسن أدائيم األكاديمي )الرشيدي ،
وعميو تجيء ىذه الدراسة القائمة عمى إستراتيجية الحوار والمناقشة في تدريس التحدث       

تحسين ميارات التفكير العميا،عمى أمل أن تسيم في مساعدة الطالبات وقياس فاعميتيا في 
 أفراد الدراسة عمى اكتساب ميارات التفكير العميا.

 مشكلة الدراسة  

 االنجميزيةمن إحساس الباحثة من واقع الخبرة في تدريس المغة   جاءت ىذه الدراسة      
بوجود ضعف وقصور عند عدد من الطالبات  في القدرة عمى التفكير في مواقف  اجنبيةمغة ك

تعمم المغة ومعاناة الطالبات  في ميارة التحدث تحديًدا، والتي تتطمب التعبير عن اآلراء، 
وأصدار األحكام، وتقديم تفسيرات مقنعة  لقضايا ومشكالت مرتبطة بميارات المغة، فضاًل عن 

رنات وعمميات التمخيص المطموبة و المقررة في الكتاب الدراسي ، أو الضعف في عمل المقا
القدرة عمى عمل تنبؤات وغيرىا من العمميات التي تحتاج ميارات تفكيرعميا ، كذلك الضعف 
في القدرة عمى اإلجابة عن األسئمة التي تحتاج إلى ميارات تفكير أساسية ضمن دروس 

عزز ىذا تقدير الباحثة لمشكمة البحث؛ أن التدريس يجري وقد ، االستيعاب واالستماع والكتابة
 Higher Orderبعيًداعن االستراتجيات والطرائق التي تعمي من شأن ميارات التفكير العميا 
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Thinking  ، األمر الذي انعكس عمى مخرجات التعميم التي جاءت دون المستوى المطموب ،
العامة والخاصة لمنياج المغة اإلنجميزية في وعمى الرغم من تأكيد اإلطار العام لمنتاجات 
أىمية استخدام ميارات التفكير  2013))لعام مرحمتي التعميم األساسي والثانوي في األردن

صدار األحكام القيمية عمى النصوص والسياقات التعميمية  في المنياج الدراسي كما ، الناقد وا 
ي اثر استراتيجية الحوار والمناقشة لتدريس ف تيعزز قيمة ىذه الدراسة انيا الوحيدة التي بحث

التحدث بالمغة االنجميزية في تحسين بعض ميارات التفكير العميا في االردن حسب عمم 
 الباحثة .

 أسئلة الدراسة 

 حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال التالي وىو: 
ما أثر تدريس التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة في تحسين ميارات التفكير العميا  -  

 في المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن ؟ 
 هدف الدراسة 

ىدفت الدراسة الحالية الكشف عن أثر استراتيجية الحوار والمناقشة في تدريس بعض   
ن ميارات التفكير العميا لدى طالبات الصف األول الثانوي في موضوعات التحدث في تحسي

 االردن.
 فرضيات الدراسة 

 استنادًا إلى سؤال الدراسة، سعت الباحثة إلى التحقق من صحة الفرضية التالية: 
( بين  α=  ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذو دالة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .ٔ

المجموعة التجريبية في اختيار ميارات التفكير  المتوسط الحسابي ألداء طالبات
العميا مجتمعة وعمى انفراد مقارنة بأداء طالبات المجموعة الضابطة تعزى إلى 

 إستراتيجية التدريس )الحوار والمناقشة ،والطريقة االعتيادية (. 
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 أهنية الدراسة 

أىمية ىذه الدراسة في النتائج التي أسفرت عنيا، وفي انعكاس كل من ىذه النتائج  تتحقق 
 عمى المتأثرين بيا في مواقف تدريس المغة اإلنجميزية التي تتمثل في الجوانب التالية: 

تأتي ىذة الدراسة استجابة لالتجاىات الحديثة المعاصرة في تعميم المغات التي تنادي  -ٔ
م ، االمر الذي والتمقين واألىتمام بتحسين ميارات التفكير بشكل عاباالبتعاد عن الحفظ 

يفتح افاق جديدة امام معممي المغة االنجميزية التباع افضل الطرائق الستخداميا في 
  . في التدريس االبتعاد عن النمط التقميدي و تدريس المغات

تفاعمية المثيرة لمتفكير تؤكد نتائج عدد من الدراسات التربوية ضرورة اتباع الطرائق ال  -ٕ
حيث تعّد استراتيجية الحوار والمناقشة إحدى ىذه الطرائق، التي تيدف إلى تنشيط 

عند الطمبة والتي تؤدي الى اكتسابيم المغة بشكل افضل  العمميات العقمية وتحسينيا
 . واسرع  وتحسين المستوى التحصيمي ليم

ة من حيث إعادة النظر في أىميتيا في قد تسيم في تطوير استراتيجية الحوار والمناقش -ٖ
 التفكير العميا.تنمية ميارات 

فتح الباب أمام  المشرفين والباحثين والقائمين عمى مناىج المغة االنجميزية لتناول قضايا  -ٗ
 . مرتبطة بنتائج ميارات التفكير العميا في تحسين مناىج المغة االنجميزية

 التعريفات اإلجرائية 

 اسرتاتيحية احلوار واملناقشة 

تعرف إجرائًيا في الدارسة الحالية عمى أنيا مجموعة اإلجراءات التي اتبعتيا معممة 
المغة اإلنجميزية في مواقف تدريس التحدث؛ بحيث أتاحت لمطالبات المشاركات في الدراسة 

ين السابقة، والبناء فرص المشاركة اإليجابية، والمناقشات والحوارات الفعالة، واستثارة خبرات
عمييا وعرض وجيات نظرىن المختمفة وممارسة بعض العمميات  مثل التمخيص و التفسير 

 وغيرىا.
 موارات التفكري العليا   

ويقصد بيا في الدراسة الحالية تمك القدرات الذىنية عالية الرتبة التي تتوفر لدى 
الصف األول الثانوي أفراد الدراسة عمى الطالبة وتقاس في الدراسة بالدرجة المتحققة لطالبات 
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اختبار صادق،وثابت أعد لقياس ميارات التفكير العميا مدار البحث وىي : االستدالل، والتقويم 
 ، والتحميل والتنبؤ . 

 اسرتاتيحية التحدث االعتيادية 

األستراتيجية التي تتبعيا المعممة في تدريس موضوعات التحدث المقررة ألفراد 
 وفًقا لخطوات محددة موضوعة في دليل المعمم لتدريس ميارات المغة االنجميزية. الدراسة 

 حدود الدراسة وحمدداتوا

 أجريت الدراسة الحالية وفق الحدود والمحددات اآلتية: 
الدراسة، وىواختبار تحصيمي في ميارات التفكير العميا حول عدد من  أداةجرى إعداد  -

 المؤشرات السموكية ذات الصمة .
 .  من الفصل الدراسي الثاني  ( حصة تدريسيةٕٓ٘ستغرقت الدراسة )ا -
 .المدرسي المقررة في المنياجومياراتو  اقتصر التطبيق عمى موضوعات التحدث  -
اقتصرت الدراسة عمى تحديد اربع ميارات من ميارات التفكير العميا وىي: االستدالل،  -

 .والتقويم ،والتحميل والتنبؤ
 أدبيات الدراسة

تعددت األتجاىات التي فسرت عالقة المغة بالتفكير وأييما يسبق اآلخر. وميما قيل   
فالمغة والتفكيرمترابطان اليمكن الفصل بينيما، وتأكيًدا عمى ذلك فقد أشار كولر المشار إليو 

نيا ٕ٘ٓٓفي عبد اليادي وأبوحشيش وبسندي ) ( أن المغة جزٌء ال يتجزأ من عممية التفكير وا 
 بيذه العممية التي يعّدىا منزلة األدوات التي تصل الفرد بالعام الخارجي. مرتبطة 
وأخذت العالقة بين المغة والتفكيرمنحنى كبيًرا، وجداًل واسًعا ، وىنا البد أن نشير إلى  

نظرة بياجو وفيجوتكسي في المغة والتفكير، إذ يرى بياجو أن التفكير يتطور أواًل ثم تأتي المغة 
ىذا الفكر. أما فيجوتسكي فيرى أن كال من المغة والتفكير عمميتان منفصمتان غير  تعبيرًا عن

أنيما يتبدالن التأثير والتأثر عمى بعضيما البعض ، وىذا االتجاه ىو األكثر قبواًل وتأثيًرا 
بسبب أن فيجوتكسي ربط المغة والتفكير بعممية االتصال والتفاعل االجتماعي وعاماًل مساعًدا 

 ( . Spada & Light  Brown ,2011 فكير)في الت
تتضمنت ميارات التفكير العميا التفكير المنطقي، والتفكير الناقد ، واإلبداعي، والتأممي 
والتفكير ما وراء المعرفي، ويجري تفعيل ىذه الميارات عندما يواجو الطمبة مشكالت غير 
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ميارات التفكير الدنيا مثل التطبيق مألوفة أو أسئمة. ويوجد جذور لميارات التفكير العميا في 
البسيط والتحميل واالستراتيجيات المعرفية ذات الصمة بالمعرفة المسبقة بالموضوع )المفردات 
والمعرفة اإلجرائية وأنماط المنطق(،لذا يفترض أن يتقن الطمبة الميارات الدنيا قبل الوصول 

 (. King&Goodson&Rohani,2000إلى الميارات العميا )
فقد حدد ميارات التفكير العميا في التحميل، والتركيب، والتقويم وتستند   Bloomاما بموم  

إلى ميارات التفكير الدنيا في تصنيفو، ويتضمن التفكير عالي الرتبة تجزئة المواد المعقدة إلى 
أجزاء، وتحديد العالقات والدمج بين المعمومات المألوفة والجديدة بشكل إبداعي ضمن حدود 

 ,Gilliganيحددىا السياق، أو دمج واستخدام المستويات السابقة لمتقويم أو إصدار األحكام )
2007.) 

وقد وردت في ىذه الدراسة خمس ميارات ىي: االستدالل ، والتقويم ، والتحميل والتنبؤ.     
 وفيما يمي عرض وتعريف لكل من ىذه الميارات:

 Skill  Inference موارة االستدالل: 
ىي عممية عقمية منطقية يحاول فييا الفرد االستفادة من المعمومات المتاحة في الكشف      

عن نتائج جديدة عن طريق السير بخطوات معينة ، وربط كل سبب بنتيجة محتممة ، ثم يقوم 
الفرد بإدراك العالقات بين النتائج ليصل إلى عالقة جديدة. كما إنيا عممية تجري في محاولة 

إلى قرار وتفسير معمومات ، وتعتمد عمى قواعد واستراتيجيات معينة ، وىي مجموعة  التوصل
 ( .2001من العمميات تعتمد عمى توليد صحيح األفتراضات ) العتيبي، 

وتتضمن ميارة االستدالل ثالث ميارات: فحص الدليل، وتخمين البدائل، والتوصل إلى     
والتخمين ، والتنبؤ ، كما تحتاج الى معرفة مسبقة استنتاجات، وتحتاج قدرة عمى التعميم ، 

وامتالك مفردات وكممات ، واستخدام جيد لتمك المفردات والكممات؛ بسبب وجود عالقة بين 
االستدالل بالمغة فعدم الدقة في استخدام الكممات تؤثر في قدرة الفرد عمى االستدالل، حيث إن 

ستدالل بصورة صحيحة ما لم يكن متمكًنا من المحتمل أن يكون الشخص غير قادر عمى اال
 ( .Kuo,2008؛  (Kispal,2008من استخدام المغة بدقة وحذر 
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  Evaluation Skill موارة التكويه
ىي ميارة الحكم عمى قيمة المادة أو الشيء أو السموك أو العمل أو الفكرة أو أي حل  

أم خارجية تتصل بالعوامل المؤثرة في الشيء نفسو أو  داخمية،في ضوء معايير محددة ذاتية
صدار قرار  من خارجو ويمكن النظر إلى التقويم عمى أنو عممية لجمع المعمومات، وتحميميا، وا 
ومراجعة نقدية لممواقف، ووجيات النظر، والقدرة عمى تقدير النتائج في ضوء شواىد عقمية 

ل والعبارات في النصوص المقروءة والمسموعة تتطمب من المتعمم الحكم عمى مصداقية الجم
والتمييز بين مواطن القوة والضعف في قضية واردة في نص ما، عمم بناوىي قدرة و إدراك 

 .( Barak&Dori,2009المتعمم وخبرتو، وتجربتو وحكمو واعتقاده  )
وىو الحكم عمى معقولية األفكار أو إثبات فكر ما، وعدم التسميم لكل ما يجري قراءتو أو 
ما يجري سماعو بوجود معايير فعالة وصادقة، ودعم فكرة أو رفضيا ، والحكم عمى جودة،  
ومصداقية وقيمة العمل أو المادة عالوة عمى التحقق من صدق النتائج وصحة اإلدعاءات 

 ( 2003؛ شحادة والنجار،2002)حسين وفخرو، 
  Analysis Skill: موارة التحليل

عممية عقمية يجري فييا تحميل أو تفكيك مادة عممية أو ظاىرة كمية أو فكرة ما أو مشكمة      
إلى عناصرىا األساسية ، ومكوناتيا الجزئية لمعثور عمى أدلة لدعم التعميمات، والبحث إلدراك 

العبارات، واألسئمة، والمفاىيم  دالالت المقصودة، والعقمية بينالعالقات بين عناصرىا ذات ال
والصفات، والصيغ لمتعبير عن اعتقاد أو حكم أو تجربة المعمومات أو األراء، فضاًل عن إدراك 
العالقات بين العناصر، والتعرف إلى المبادئ التي تحكم ىذه العالقات، والتمييز بين 

؛ أبو 2006 ،كيف تتشابو األمور وتختمف ) مرعي ونوفلالمعمومات ذات العالقة  وتفسير 
 (. Coffiman 2013؛ 2012جاللة، 

( أن التحميل ييدف إلى فيم البناء الكامل  2007ويضيف نزال المشار إليو في عالونة )      
لممادة العممية أو لعناصرىا األساسية، الذي يساعد عمى فيم البناء التنظيمي ليا، وتتضمن 

اء التنظيمي لموقف معين وأجزائو المكونة، األمر الذي يعني تحديد األجزاء، واألسس فيم البن
ىو قياس لقدرة المتعمم عمى الفحص الدقيق لممادة العممية، وتجزئتيا إلى  المنظمة. "والتحميل

ا عناصرىا األساسية، وىذه المادة العممية قد تكون نًصا أدبًيا أو عممًيا أو تاريخًيا أوعماًل فنيً 
 ( .ٜٓ:2003) شحادة والنجار،         أو خريطة"
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   Prediction Skill موارة التنبؤ
وىي عممية تفكير عميا تتناول إيجاد تّصور لما يمكن حدوثو، ووقوعو بناء عمى        

أسس معينة. وىي القدرة عمى توقع  حيثيات النص مسموًعا كان أم مقروًءا اعتماًداعمى
أحداٍث بنيت عمى المالحظات أو اإلستنتاجات، ووضع فروق أو صياغة توقعات عما سيتم 
مناقشتو في الخطوة التالية في نص ما. إن توقع النتائج في ىذه الميارة يبنى عمى األسباب 

ل بعد مراجعة الممكنة لمموقف الجديد فيي عممية تخمين عممي لما سيحدث في المستقب
الحقائق، والمعمومات المناسبة والنظر إلييا أو مقارنتيا مع معمومات أخرى جرى جمعيا في 
الماضي، ويمكن االستفادة منيا لمتنبؤ بأحداث مستقبمية  فالمعرفة السابقة أمر ميم لمتمييز، 

حدوثيا  والتغاير في النمط ، وكذلك المقارنة التي تكون عن طريق تقييم النتائج المرجح
 .Sulivan,2008)؛2009؛ أبو غزلة، ٜٜٛٔ)السبع،
كما أن ىذه الميارة تساعد الطمبة في بناء تخمينات ذكية تنمي قدراتيم عمى توقع        

أحداث مستقبمية، وتمكنيم من اتخاذ قرارات بيذا الصدد ، وطرح المزيدمن القضايا لمنقاش 
 . (Bruns,et al.,2006)ة وتقديم الحمول المناسبة ليا  وبنتائج محتمم

 اسرتاتيحية احلوار واملناقشة  

تنبثق إستراتيجية الحوار والمناقشة من أن صناعة المعنى يجري عن طريق المغة      
فالمعرفة المغوية تتكون عبر التفاعالت االجتماعية، التي يجري عبرىا الحصول عمى المعنى 

ال التواصل الشفوي، حيث تبادل المعارف من أشك فإستراتيجية الحوار والمناقشة ىي شكل
واألحاديث  والمعتقدات ، واألحاسيس، والخبرات السابقة بين فردين وأكثر بطريقة منظمة 
ىادفة  لتحقيق أكبر قدر من الفيم  وتقوم عمى إبداء الرأي ، وتقبل وجيات النظر ومعارضتيا 

النقاشات  يؤدي إلى تطوير بصراحة وموضوعية  أن توليد أفكار جديدة عبر الحوارات و 
 الميارات العقمية العميا .

والحديث الذي يجري في أثناء حمقات النقاش في الحصة الصفية  ليس مجرد نشاط  بل      
نتاج التعمم وواحدة من األسس الميمة  في دعم التفكير وىو نتاج البحوث والدراسات التربوية 
الحديثة، فقد كشفت الدراسات النفسية عن أىمية المغة في بناء الفكر فمحور التعمم الكالم  

حيز  إلى صياغة األفكارلممرة األولى،فتتبمور األفكار الداخمة، وتظير حيث ويجري
 . (Berton,2011)الوجود
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ويشير األدب التربوي في ىذا السياق إلى أن اكتساب المغة الثانية يعتمد عمى سياقات        
المغة ذاتيا، فالمغة المنطوقة عبر الحوار والمناقشة تتيح لمطمبة فرصة التحدث عما سبق 

كما أن المغة الممفوظة تؤثر عمى عمميات التفكير، فيي األكثر   تعممو لتشكل المعنى الجديد
فعالية لممارسة التفكير وتنمية مياراتو . فالتفكير بصوت مرتفع يتيح لمطمبة  فرص الكشف 
عما يممكو الطمبة من معرفة وميارات مما يسمح ليم بتقديم التغذية ، ويزودىم بالتصحيح في 

قدرتيا عمى بناء أو خمق بيئات تعمم وكذلك  (.(Robitaille, 2013 ت المناسب الوق
إيجابية اجتماعية تساعد في تحديد أنماط المشاركات الفردية والثنائية والجماعية، فيي بذلك  

( ) Larson , 2000 ؛Kuo, 2008توحد الجوانب المعرفية بالجوانب اإلجتماعية. )
 ( .2011الغزوي، 

ويعّد التدريس بالحوار والمناقشة وسيمة فعالة لمساعدة الطمبة في تطبيق ما يجري تعممو  
حيث تطبيق األفكار المجردة، واستخدام التفكير الناقد حول ما جرى تعممو، وتقييم ىذا التعمم 
في ضوء أسس معينة، وأن توظيف المعارف والمعمومات ونقميا إلى مواقف تعميمية مشابية 

ى بناء تراكمي من المعرفة ، التي تتطور مع الطمبة عبر سنوات التعمم، األمر الذي يؤدي إل
 ( .Rahman, et al, 2011يحّسن من عممية التعمم  ) 

إلى أن إستراتيجية الحوار والمناقشة تحقق أىداًفا عديدة: منيا  Larsonالرسون  ويشير    
الحصة الصفية، وتنمية ميارات التحدث  تعزيز ميارات التفكير في المعمومات المقدمة أثناء

أن الحوار والنقاش يزيد ويسرع  من استيعاب الطمبة، و يسيل من عمميات  كما واالستماع
التعمم المجرد وأن الحوار والنقاش يؤدي إلى طرح أفكار بديمة وجذابة  لمموضوع، وتقديم 

 ( . Larson ,1999وجيات نظر مختمفة من أجل إنتاج قرار أو توافق اجتماعي ) 
إستراتيجية الحوار والمناقشة أسئمة متنوعة تتضمن أسئمة تعريفية مثل أسئمة  وتوفر  

اإلثبات وأسئمة التخمين وىناك أسئمة التحقيق، ووجيات النظر المختمفة التي تساعد الطمبة 
عمى تطوير ميارات التفكير الناقد، وتعمل أسئمة الحوار والمناقشة  عمى تشخيص مواطن 

لضعف والقوة عند الطمبة ، وتثير اىتمام الطمبة ، وتحثيم عمى المشاركة، وتساعدىم في ا
؛   ,Sondidge 2006المفاىيم وتوضيحيا )  تفسير

Myhill&Johnes&Hopper,2006. ) 
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والمناقشة ميارات الكتابة، والتحدث، واالستماع. فاالستماع  وتنمي استراتيجية الحوار       
اإلستراتيجية فعند تطوير الميارات التواصمية فإنيا حتًما ستنمي وتطور ميارة أساس ىذه 

 Alاالستماع بجانب ميارة التحدث. ويشير لونمار ونيكموس المشار إلييما في الرقب )
Rageb, 2008 إلى أن الطمبة أثناء الحواروالمناقشة يستمعون لبعضيم بعًضا، وأن )

صال بين الطمبة في مواقف التعمم  يتطمب أن تكون ميارة استثمار الوقت وتطوير شبكات االت
االستماع حاضرة بفاعمية  وأن استخدام التواصل المفظي يؤدي إلى فيم المفردات ، وتنميتيا 
مما يحسن جودة وتطوير ثروة الطمبة المفظية، وتنمية ميارة التحدث والقراءة مًعا. أما 

ية الحوار والمناقشة استخدام ميارة التمخيص بين بالنسبة لميارة الكتابية فتتطمب استراتيج
حين وآخر لما يجرى من حوارات ومناقشات لممساعدة في تحقيق اليدف المطموب ، عالوة أن 

–Elالطمبة في أثناء الحوار والنقاش يقومون بتدوين مالحظات حول أفكار وأراء زمالئيم )
koummy,2002 .) 

 لدراسات الشابكة ذات الصلةا

( دراسة في الواليات المتحدة األمريكية. ىدفت إلى Menden,2012دن ) أجرت من
 (إلى أثر التدريس باستخدام مجموعات النقاش في تحسين ميارات التفكير العميا    التعرف

( طالًبا 22( طالًبا وطالبة مجموعة ضابطة و )17تصنيف بموم(. قامت الباحثة بمالحظة )
الصف الثامن األساسي وتضمنت  الدراسة استبانة.أظيرت وطالبة مجموعة تجريبية من طمبة 

النتائج أن طريقة التدريس أدت إلى تمكين الطمبة من زيادة القدرة عمى توظيف ميارات 
التفكير العميا، كما بينت مالحظات الطمبة زيادة قدرة الطمبة في المجموعة التجريبية عمى 

لتقويم، واإلبداع من اجل زيادة جودة وكمية استخدام مستويات بموم: التطبيق، والتحميل، وا
 وطول نقاشات الطمبة. 

( دراسة  في جميورية مصر العربية ،ىدفت التعرف إلى فاعمية 2009وأجرت  خميل ) 
استخدام المدخل الجدلي التجريبي)القائم عمى المناقشة والحوار( في تنمية االستقصاء العممي 
وميارات التفكير العميا لدى طمبة الصف الثالث اإلعدادي في مادة العموم . طبقت الدراسة 

عدادي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبارين عمى عينة من طمبة الصف الثالث اإل
تحصيميين لقياس ميارات االستقصاء العممي وميارات التفكير العميا المحددة في الدراسة  
وأعدت الباحثة دلياًل لممعمم لالسترشاد بو في عممية التدريس. أظيرت الدراسة فروًقا ذات 
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المجموعة التجريبية، ولصالح التطبيق داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة لصالح 
البعدي في اختباري االستقصاء العممي وميارات التفكير العميا مما يظير فاعمية المنيج 

 الجدلي في تنمية ميارات االستقصاء العممي و التفكير العميا .
( دراسة تحميمية في Mcloughlin & Mynard , 2009وأجرى ماينارد ومكموفمن )   

العربية المتحدة، ىدفت إلى معرفة أثر منتديات النقاش عمى االنترنت كأدوات لتعزيز اإلمارات 
ميارات التفكير العميا. أجريت الدراسة في جامعة البنات في اإلمارات العربية المتحدة، حيث 

أسبوًعا. أظير التحميل أدلة عمى  20جرى تقديم البيانات عمى شكل نصوص جمعت عمى مدة 
النقاش لميارات التفكير العميا، وأن ىذه عمميات لمتفكير العميا تحدث فعميًا  تعزيز منتديات

أثناء ىذه المنتديات، كما أيدت النتائج فكرة أن ميارات التفكير العميا تحتاج إلى شروط 
 صحيحة لكي تنشأ أو تحدث .

 & Murphy, Wilkinson)وأجرت ميرفي ويمكنسون وسوتير ىينيسي والكسندر
Soter, Hennessey & Alexander,2009)  دراسة تحميمية في الواليات المتحدة

األمريكية ىدفت إلى التعرف إلى أثر الحوار والمناقشة الصفية في تمكين الطالب من استيعاب 
( دراسة بحثت في دور 1001النصوص. ولتحقيق ىذا اليدف جرى تحميل عينة مكونة من )

كير العميا واالستيعاب لدى الطمبة. وأظيرت نتائج الحوار والمناقشة في تنمية ميارات التف
التحميل أن نسبة تحقيق  الحوار والمناقشة زادت من وقت التحدث لدييم ودفعت بيم إلى  
التفكير المعمق عبر التحميل واالستنتاج والتركيب،  كما بينت النتائج أن الحوار والمناقشة 

 يا إلى اآلخرين بشكل مقنع.مكنت الطمبة من ممارسة التنبؤ باألحداث، ونقم
( دراسة في كاليفورنيا ىدفت الكشف عن Milbrandet, 2006أعدت ميمبراندت )و  

أثر الحوارات الصفية في زيادة قدرات التفكير لدى طمبة الصفوف األساسية العميا. تكونت 
ية ( طالًبا من مدارس كاليفورنيا الحكومية. لوحظت حواراتيم الصف122عينة الدراسة من )

في مادة المغة اإلنجميزية. وبعد تنفيذ قائمة شطب خاصة، تبين وجود تفاعل واضح بين 
الطمبة، وتبين أنيم كانوا مستمتعين بالعمل ضمن المجموعات، واستطاع الطالب استخالص 
األفكار الرئيسة الواردة في النصوص وتدوينيا وأحسن الطمبة توظيف التغذية الراجعة المقدمة 

 الحوار.إلييم عبر 
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العربية ىدفت إلى معرفة اثر  ( دراسة في جميورية مصر2001وأجرى أبو ناجي)
باستخدام الكمبيوتر عمى التفكير  استخدام المناقشة القائمة عمى تبادل األسئمة واألجوبة

طبقت الدراسة عمى عينة من  االستداللي لطالب اعتماد جمعيات العموم بالمدارس الثانوية .
 طمبة المدارس الثانوية حيث قسم الطمبة إلى مجموعتين ضابطة و تجريبية  بمعدل )

طالًبا في كل مجموعة، وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار لقياس التفكير 14)
ية االستداللي وذلك بيدف معرفة أثر استخدام أسموب المناقشة باستخدام الكمبيوتر في تنم

التفكير االستداللي  وقد أظيرت نتائج الدراسة فعالية أسموب المناقشة  )تبادل األسئمة 
بوساطة الكمبيوتر في تعمم المعمومات العامة وفي تنمية التفكير االستداللي لدى ( واألجوبة
 الطمبة.

 أما ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فإنيا شممت البحث في اكثر من من
ميارات التفكير العميا اعتمادًا  عمى تصنيف بموم المعدل والتي لم يسبق تناوليا بيذا الشكل 
في حدود عمم الباحثة في البيئة العربية بعامة والبيئة المحمية األردنية بخاصة. وتأمل أن 
،  تسيم نتائجيا في زيادة الوعي بأىمية االستراتيجية في تدريس المغة اإلنجميزية لغة ثانية

 .وفي حل مشكالت الضعف في الميارات العقمية العميا لدى الطمبة
 منوخ الدراسة   

لتحقيق أىداف الدراسة استخدم المنيج شبو التجريبي الذي يقوم عمى مجموعتين تجريبية      
وضابطة وعمى التطبيق القبمي والبعدي ألداة الدراسة لتحديد أثر اإلستراتيجية عمى كل من 

 ابع وىو ميارات التفكير العميا . المتغير الت
 الدراسة  عينة

( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العممي، يدرسن في ٙٗتكون أفراد الدراسة من)       
 اختيرت،الثانوية لمبنات إحدى مدارس مديرية تربية لواء وادي السير مدرسة وادي السير

 قصدًيا لتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ التجربة وتقديم التسييالت الالزمة . 
أما أفراد الدراسة فقد اختيروا عشوائًيا بواقع شعبتين من شعب المدرسة، صنفت إحداىما      

( طالبة، درسن وحدات التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة، ٕٗ )مجموعة تجريبية ضمت 
( طالبة درسن وحدات التحدث ٕٕبة الثانية مجموعة ضابطة ضمت ) في حين صنفت الشع
 بالطريقة االعتيادية. 
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 الدراسة  أداة  

لتحقيق أىداف الدراسة، وجمع البيانات الالزمة، ولإلجابة عن أسئمة الدراسة جرى بناء       
 اداة عبارة عن اختيارمن نوع المقال . 

 اختبار موارات التفكري العليا 

 ( ميمة روعي في بنائو اإلجراءات اآلتية: ٕٓتبار مقالي يتكون من )وىو اخ 
قائمة بميارات التفكير العميا اعتماًدا عمى تصنيف بموم المعدل باإلضافة إلى  الباحثة أعدت 

ميارتين من خارج التصنيف. وىذه الميارات ىي االستدالل ، والتقويم ،  والتحميل، والتنبؤ 
ل ميارة تعبر عن سموك الميارة لدى طالبات األول الثانوي ووضعت مؤشرات سموكية لك

  .العممي
معامالت ثبات االتساق الداخمي )كرونباخ ألفا(، ومعامالت ثبات االعادة )بيرسون( اجريت 

 لكل ميارة من ميارات التفكير العميا ولمميارات ُمجتمعة

 انمهارة

معامالث 

 ثباث

 االعادة 

 معامالث ثباث

 االتضاق 

 انذاخهٍ

 0.93 0.81 االصتذالل

 0.87 0.77 انتقىَم

   

 0,93 0.83 انتحهُم

 0.87 0.78 انتجرَبُت

 0.90 0.84 انتنبؤ

 0.94 0.89 مهاراث انتفكُر انعهُا ُمجتمعت  

،   ميارة من ميارات التفكير العميا بالنظر إلى قيم معامالت ثبات االتساق الداخمي لكل   
لى قيم معامالت (  وىي من قيم الثبات المناسبة ٘ٚ.ٓثبات اإلعادة نالحظ أنيا زادت عن) وا 

 (  وىي أيًضاٜٛ.ٓ( و)  ٜٗ.ٓألغراض الدراسة ، كما بمغت قيم الثبات لمميارات مجتمعة )
 من القيم المرتفعة  والمناسبة ألغراض الدراسة .

 تصنيه الدراسة jصنيه

لذي تكون من مجموعتين، ضابطة استخدمت ىذه الدراسة التصميم شبو التجريبي ا
 وتجريبية واختبار قبمي وبعدي لميارات التفكير العميا . 
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 املعاجلة اإلحصائية

ن السؤال األول، والتحقق من فرضيتو الصفرية؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية علإلجابة   
واالنحرافات المعيارية القبمية والبعدية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى 
ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة، وعمى كل ميارة من تمك الميارات وفًقا 

ة التدريس )االعتيادية ،والحوار والمناقشة(. ولفحص داللة الفرق بين لمتغير استراتيجي
المتوسطْين الحسابيين البعديين ألداء أفراد الدراسة عمى كل من ميارات التفكير العميا وعمييا 
مجتمعة بعد عزل )حذف( الفرق بين المتوسطْين الحسابيين القبميين، وفقًا لمتغير 

 One Wayخدم تحميل التباين األحادي  المصاحب )إستراتيجية التدريس  جرى است
ANCOVA) وذلك لمعرفة مقدار التحّسن الناتج عن استراتيجية التدريس. ولتحديد لصالح ،

( لممقارنات الَبعدية. وأخيرًا Bonferroniمن تمك الفروق  استخدم اختبار بونفيروني )
( الستراتيجية Effect Size) ( لمعرفة حجم األثر(Eta squaredاستخدم مؤشر ُمربع ايتا 
 التدريس مدار البحث.

 عرض النتائخ

نتائج سؤال الدراسة والذي نص عمى: " ما أثر تدريس التحدث باستراتيجية الحوار         
والمناقشة في تحسين ميارات التفكير العميا بالمغة اإلنجميزية لدى طالبات األول الثانوي في 

 األردن ؟"
وجد فرق السؤال الفرضية الصفرية األولى التي نصت عمى : " ال يوقد انبثق عن ىذا 

متوسطين الحسابيين ال( بين ٘ٓ.ٓ=  αذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
ألداء أفراد الدراسة عمى كّل ميارة من ميارات التفكير العميا الخمس )االستدالل، والتقويم،  

ُمجتمعًة، ُيعزى لمتغير استراتيجية التدريس )االعتيادية، الحوار والتحميل، والتنبؤ( ، وعمييا 
 والمناقشة( ".

أواًل: من ىذا السؤال والتحقق من صحة فرضيتو الصفرية األولى كان ال بد  ولإلجابة عن
داللة الفرق بين المتوسطْين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة البعدي عمى ميارات التفكير  تحديد

لمغة اإلنجميزية ُمجتمعًة، وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس )االعتيادية، أو الحوار العميا في ا
داللة الفرق بين المتوسطْين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة عمى كل  تحديد وثانياً والمناقشة(، 
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ميارة من ميارات التفكير العميا الخمس مدار البحث وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس 
 تيادية، الحوار والمناقشة(، وفيما يمي عرض لذلك:)االع
 ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة   

ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عمى ميارات 
استراتيجية التفكير العميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة القبمية و البعدية، وفًقا لمتغير 

 ( يبين ذلك.ٔالتدريس، والجدول )
 (ٔانجذول )

انمتىصطاث انحضابُت، واالنحرافاث انمعُارَت ألداء أفراد انذراصت عهً مهاراث انتفكُر انعهُا فٍ انهغت 

 اإلنجهُزَت ُمجتمعت  انقبهٍ وانبعذٌ، وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَش 

 اصتراتُجُت انتذرَش 

 األداء انبعذٌ األداء انقبهٍ

 انعذد
 انمتىصط

 انحضابٍ

 االنحراف

 انمعُارٌ
 

 انمتىصط

 انحضابٍ

 االنحراف

 انمعُارٌ

 

 5.21 43.76  4.88 40.80 22 االعتُادَت

 8.01 71.57  10.98 45.83 24 اصتراتُجُت انحىار وانمناقشت

 15.58 58.27  8.90 43.42 46 انكهٍ

ة ألداء ظاىرية بين المتوسطْين الحسابيين البعدي( وجود فروق ٔيتبين من الجدول )
لمتغير استراتيجية ُمجتمعًة، وفًقا اإلنجميزية المغة في التفكير العميا ميارات عمى أفراد الدراسة

التفكير عمى ميارات أداء أفراد الدراسة الفروق القبمية في  وبيدف عزل )حذف( التدريس
ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتمك الفروق الظاىرية وفًقا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة،  العميا

 One Wayاستخدم تحميل التباين األحادي  المصاحب ) ؛لمتغير استراتيجية التدريس
ANCOVA)( وذلك كما ىو مبين في الجدول  ،ٕ) 

 (ٕانجذول )

نتائج تحهُم انتباَن األحادٌ انمصاحب نهمتىصطاث انحضابُت ألداء أفراد انذراصت انبعذٌ عهً مهاراث 

 انتفكُر انعهُا فٍ انهغت اإلنجهُزَت ُمجتمعت ، وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَش 

 مصذر انتباَن
 مجمىع

 انمربعاث

 درجاث

 انحرَت

 متىصط

 انمربعاث
 قُمت ف

انذالنت 

 اإلحصائُت

 حجم

 األثر

انمصاحب)انقُاس 

 انقبهٍ(
1308.503 1 1308.503 76.534 .000 .640 

 897. 000. 373.803* 6390.910 1 6390.910 اصتراتُجُت انتذرَش 

       17.097 43 735.172 انخطأ

         45 10921.328 انمجمىع انُمعذل

 (α   ٓ0ٓ٘* راث دالنت إحصائُت عنذ مضتىي انذالنت اإلحصائُت )

 



 .................................................. أثر استراتيجية الحوار والمناقشة لتدريس التحدث باللغة اإلنجليزية

- ٕٖ٘ٔ - 

أن قيمة الداللة اإلحصائية ( يتبين ٕوبالنظر إلى نتائج تحميل التباين الجدول )
=  αالداللة اإلحصائية ) (  وىي أقل من مستوىٓٓٓ.ٓلمتغير استراتيجية التدريس كانت )

وجد فرق ي الفرضية الصفرية األولى ، وُقبمت البديمة التي نصت عمى: " ُرفضت ، بذلك(٘ٓ.ٓ
متوسطين الحسابيين ال( بين ٘ٓ.ٓ=  αعند مستوى الداللة اإلحصائية )ذو داللة إحصائية 

ألداء أفراد الدراسة عمى ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة، ُيعزى لمتغير 
استراتيجية التدريس )االعتيادية، أو الحوار والمناقشة("؛ مما يؤكد وجود أثر الستراتيجية 

ارات التفكير العميا ُمجتمعًة لدى طالبات األول الثانوي في األردن. التدريس في تحسين مي
بين المتوسطْين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة  -الدالة إحصائيًا  -ولتحديد قيمة الفرق 

البعدية عمى الميارات ُمجتمعًة وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس )االعتيادية، أو الحوار 
فة لصالح من تمك الفروق؛ استخدم اختبار بونفيروني وكذلك لمعر  والمناقشة(،

(Bonferroni لممقارنات البعدية، حيث ُحسب المتوسطْين الحسابيين ) المعّدلْين وذلك لعزل
)لحذف( أثر األداء القبمي ألفراد مجموعتي الدراسة: الضابطة )االستراتيجية االعتيادية(، 

عن أدائيم في القياس البعدي، وكانت النتائج كما  والتجريبية )استراتيجية الحوار والمناقشة(،
 (.ٖفي الجدول )

 (ٖانجذول )

ُْن ألداء أفراد Bonferroniاختبار بىنفُرونٍ ) ُْن انحضابُُن انمعّذن ( نهمقارناث انبعذَت بُن انمتىصط

انهغت انذراصت انبعذَت فٍ مجمىعتٍ انذراصت )انضابطت، وانتجرَبُت( عهً مهاراث انتفكُر انعهُا فٍ 

 اإلنجهُزَت ُمجتمعت  

 وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَش بعذ عزل أثر األداء فٍ انقُاس انقبهٍ

 اصتراتُجُت انتذرَش
انمتىصط 

 انمعّذل

انخطأ 

 انمعُارٌ

 قُمت انفرق بُن

 انمتىصطُن انحضابُُن

 0.90 45.43 االعتُادَت
*24.62 

 0.86 70.05 تاصتراتُجُت انحىار وانمناقش

 (α   ٓ0ٓ٘احصائُا  عنذ مضتىي انذالنت اإلحصائُت ) * دال

في ميارات  وجود فرق دال إحصائًيا( إلى ٖتشير النتائج المبينة في الجدول )
التفكير العميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة بين أداء أفراد الدراسة )الطالبات( المواتي خضعّن 

أفراد الدراسة )الطالبات( المواتي َدَرسنَّ التحدث لمتدريس باالستراتيجية االعتيادية، وبين أداء 
باستراتيجية الحوار والمناقشة، ولصالح أداء أفراد الدراسة )الطالبات( المواتي َدَرسنَّ التحدث 

وإليجاد أثر استراتيجية التدريس )االعتيادية، أو الحوار باستراتيجية الحوار والمناقشة. 
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عميا في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة، جرى إيجاد حجم األثر عمى ميارات التفكير الوالمناقشة( 
Effect Size  باستخدام مربع ايتاEta Squared) أّنو  -( ٕمن الجدول ) –، فقد وجد

(، وىذا يعني أن استراتيجية التدريس )استراتيجية الحوار والمناقشة( َفسََّرت حوالي ٚيساوي )
ألداء أفراد الدراسة عمى ميارات التفكير العميا  %( من التباين في المتوسط الحسابيٚ.ٜٛ)

 في المغة اإلنجميزية ُمجتمعًة.
 ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية وتضم )االستدالل، والتقويم، والتحميل، والتنبؤ(. 

ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عمى كّل ميارة من 
ات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية القبمية والبعدية، وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس، ميار 

 ( يبين ذلك.ٗوالجدول )
  (ٗانجذول ) 

انمتىصطاث انحضابُت، واالنحرافاث انمعُارَت ألداء أفراد انذراصت عهً كم مهارة من مهاراث انتفكُر  

 وانبعذٌ، وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَشانعهُا فٍ انهغت اإلنجهُزَت انقبهٍ 

 

 انمهارة
اصتراتُجُت 

 انتذرَش

 األداء انبعذٌ األداء انقبهٍ

انمتىصط 

 انحضابٍ

االنحراف 

 انمعُارٌ

انمتىصط 

 انحضابٍ

االنحراف 

 انمعُارٌ

 االصتذالل

 1.30 8.77 1.25 7.63 االعتُادَت

انحىار 

 وانمناقشت
8.29 2.47 14.73 1.65 

 3.35 11.88 1.99 7.97 انكهٍ

 انتقىَم

 1.58 8.99 1.46 8.03 االعتُادَت

انحىار 

 وانمناقشت
8.99 2.32 14.50 2.30 

 3.41 11.86 1.99 8.53 انكهٍ

 انتحهُم

 1.62 8.73 1.55 8.61 االعتُادَت

انحىار 

 وانمناقشت
9.67 2.57 14.26 1.97 

 3.32 11.61 2.18 9.16 انكهٍ

 انتنبؤ

 1.84 8.73 1.57 7.40 االعتُادَت

انحىار 

 وانمناقشت
9.66 2.72 14.43 1.86 

 3.41 11.70 2.50 8.58 انكهٍ

ة ألداء ( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية البعديٗيتبين من الجدول )
لمتغير استراتيجية كل ميارة من ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية، وفًقا  أفراد الدراسة
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  ىذه من ميارة كلعمى أداء أفراد الدراسة الفروق القبمية في  ، وبيدف عزل )حذف(التدريس
لمتغير استراتيجية ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتمك الفروق الظاىرية وفًقا ،  الميارات
 ،(One Way MANCOVAاستخدم تحميل التباين األحادي  المتعدد المصاحب ) ؛التدريس

 (٘كما ىو مبين في الجدول )
 (٘انجذول )

انمصاحب نهمتىصطاث انحضابُت ألداء أفراد انذراصت عهً كم انمتعذد نتائج تحهُم انتباَن األحادٌ 

 مهارة من مهاراث انتفكُر انعهُا فٍ انهغت اإلنجهُزَت انبعذٌ، وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَش   

 مصذر انتباَن

 انُبعذ

األداء 

 انبعذٌ

 مجمىع

 انمربعاث

 درجاث

 انحرَت

 متىصط

 انمربعاث
 قُمت ف

 انذالنت

 اإلحصائُت

 حجم

 األثر

 انمصاحب

)االصتذالل 

 انقبهٍ(

 االصتذالل

 
4.081 1 4.081 2.920 .095 .070 

 007. 606. 271. 671. 1 671. انتقىَم

       

 030. 275. 1.225 2.741 1 2.741 انتحهُم

 انتنبؤ

 
.764 1 .764 .388 .537 .010 

 انمصاحب

 )انتقىَم انقبهٍ(

 االصتذالل

 
.216 1 .216 .155 .696 .004 

 004. 701. 150. 371. 1 371. انتقىَم

       

 005. 671. 183. 409. 1 409. انتحهُم

 027. 303. 1.090 2.143 1 2.143 انتنبؤ

 انمصاحب

 )انتحهُم انقبهٍ(

 االصتذالل

 
1.293 1 1.293 .925 .342 .023 

 067. 102. 2.805 6.944 1 6.944 انتقىَم

       

 014. 454. 573. 1.282 1 1.282 انتحهُم

 002. 777. 082. 160. 1 160. انتنبؤ

 انمصاحب

 )انتنبؤ انقبهٍ(

 060. 122. 2.497 3.491 1 3.491 االصتذالل

 156. 011. 7.217 17.869 1 17.869 انتقىَم

       

 060. 124. 2.470 5.529 1 5.529 انتحهُم

 170. 007. 7.962 15.657 1 15.657 انتنبؤ

اصتراتُجُت 

 انتذرَش

 

   اصتراتُجُت 

 انتذرَضش 

 

 Hotelling's  

 811. 000. 167.507* 234.117 1 234.117 االصتذالل

 634. 000. 67.423* 166.942 1 166.942 انتقىَم

       

 668. 000. 78.405* 175.485 1 175.485 انتحهُم

 693. 000. 87.899* 172.842 1 172.842 انتنبؤ
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 مصذر انتباَن

 انُبعذ

األداء 

 انبعذٌ

 مجمىع

 انمربعاث

 درجاث

 انحرَت

 متىصط

 انمربعاث
 قُمت ف

 انذالنت

 اإلحصائُت

 حجم

 األثر

 

Trace=8.ٓ7ٗ 

انذالنت اإلحصائُت 

  ٓ0ٓٓٓ*  

 انخطأ

       1.398 39 54.508 االصتذالل

       2.476 39 96.566 انتقىَم

          

       2.238 39 87.290 انتحهُم

       1.966 39 76.689 انتنبؤ

 انمجمىع انُمعّذل

         ٘ٗ 505.217 االصتذالل

         45 522.963 انتقىَم

           

         45 495.784 انتحهُم

         45 523.827 انتنبؤ

 (α   ٓ0ٓ٘* راث دالنت إحصائُت عنذ مضتىي انذالنت اإلحصائُت )

أن قيم الداللة اإلحصائية لمتغير ( يتبين ٘بالنظر إلى نتائج تحميل التباين الجدول )
الفرضية  ُرفضت ، بذلك(٘ٓ.ٓ=  αالداللة اإلحصائية ) استراتيجية التدريس أقل من مستوى

وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ي الصفرية األولى وُقبمت البديمة التي نصت عمى: "
متوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة عمى كل ال( بين ٘ٓ.ٓ=  αائية )الداللة اإلحص

ميارة من ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية، ُيعزى لمتغير استراتيجية التدريس 
)االعتيادية، أو الحوار والمناقشة("؛ مما يؤكد وجود أثر الستراتيجية التدريس في تحسين كل 

 -ولتحديد قيمة الفرق فكير العميا لدى طالبات المجموعة التجريبية. ميارة من ميارات الت
بين المتوسطْين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة البعدية عمى كل ميارة من  -الدالة إحصائًيا

في المغة اإلنجميزية وفًقا لمتغير استراتيجية التدريس )االعتيادية، أو التفكير العميا ميارات 
وكذلك لمعرفة لصالح من تمك الفروق؛ استخدم اختبار بونفيروني  (،الحوار والمناقشة

(Bonferroni لممقارنات البعدية، حيث ُحسبت المتوسطات الحسابية الُمعّدلة ) وذلك لعزل
)لحذف( أثر األداء القبمي ألفراد مجموعتي الدراسة: الضابطة )االستراتيجية االعتيادية(، 

والمناقشة(، عن أدائيم في القياس البعدي، وكانت النتائج كما والتجريبية )استراتيجية الحوار 
 .(ٙفي الجدول )
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 (ٙانجذول )

بُن انمتىصطاث انحضابُت انمعّذنت ألداء أفراد  ( نهمقارناث انبعذَتBonferroniبىنفُرونٍ )اختبار 

انذراصت انبعذَت فٍ مجمىعتٍ انذراصت )انضابطت، وانتجرَبُت( عهً كم مهارة من مهاراث انتفكُر 

 انعهُا فٍ انهغت اإلنجهُزَت وفق ا نمتغُر اصتراتُجُت انتذرَش بعذ عزل أثر األداء فٍ انقُاس انقبهٍ

     انتذرَشاصتراتُجُت     انمهارة
انمتىصط 

 انمعّذل

انخطأ 

 انمعُارٌ

 قُمت انفرق بُن

انمتىصطُن  

 انحضابُُن

 االصتذالل
 0.28 9.09 االعتُادَت

*5.35 
 0.26 14.44 انحىار وانمناقشت

 انتقىَم
 0.37 9.51 االعتُادَت

*4.52 
 0.35 14.03 انحىار وانمناقشت

 انتحهُم 
 0.35 9.20 االعتُادَت

*4.63 
 0.33 13.83 انحىار وانمناقشت

 انتنبؤ 
 0.33 9.30 االعتُادَت

*4.60 
 0.31 13.90 انحىار وانمناقشت

 (α   ٓ0ٓ٘)* دال احصائُا  عنذ مضتىي انذالنت اإلحصائُت 

عمى كل ميارة  وجود فرق دال إحصائًيا( إلى ٙتشير النتائج المبينة في الجدول )
من ميارات التفكير العميا في المغة اإلنجميزية بين أداء أفراد الدراسة )الطالبات( المواتي 
خضعّن لمتدريس باالستراتيجية االعتيادية، وبين أداء أقرانين )الطالبات( المواتي َدَرسنَّ 

بات( المواتي َدَرسنَّ التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة، ولصالح أداء أفراد الدراسة )الطال
وإليجاد أثر استراتيجية التدريس )االعتيادية، الحوار التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة. 

ميارة من ميارات التفكير العميا مدار البحث، جرى إيجاد حجم األثر والمناقشة( في كل 
Effect Size  باستخدام مربع ايتاEta Squared( فقد وجد  أنو يساوي ،ٓ.ٛٔٔ ،

(: وىذا يعني أن استراتيجية التدريس )الحوار ٖٜٙ.ٓ، ٛٙٙ.ٓ، ٗٔٚ.ٓ، ٖٗٙ.ٓ
%( من التباين ٖ.ٜٙ%، ٛ.ٙٙ%، ٗ.ٔٚ%، ٗ.ٖٙ%، ٔ.ٔٛوالمناقشة( َفسََّرت حوالي )

في المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة عمى كل ميارة من ميارات التفكير العميا في المغة 
 اإلنجميزية.
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 النتائخ مناقشة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة في     
 تحسين ميارات التفكير العميا لدى طالبات الصف األول الثانوي. 

( بين ٘ٓ.ٓ=  αأظيرت نتائج الدراسة فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
المتوسطين الحسابين ألداء أفراد الدراسة عمى ميارات التفكير العميا مجتمعة بالمغة اإلنجميزية 
تعزى الستراتيجية التدريس. وتدل ىذه النتيجة عمى فاعمية وتأثر تدريس موضوعات التحدث 

دى طالبات باستراتيجية الحوار والمناقشة في تحسين ميارات التفكير العميا مدار البحث ل
 المجموعة التجريبية. 

وقد ويعزى التحسن في الميارات مجتمعة إلى قيام استراتيجية الحوار و المناقشة عمى     
عادة تشكيميا يقوي فيم الطمبة، وأنيم يتشاركون في المعمومات  مبدأ ان التفاعل مع األفكار وا 

لدييم من معارف أثناء الحوارات والمعارف واألفكار، وتبادل وجيات النظر، ويقارنون ذلك بما 
والمناقشات مما ينعكس عمى عمميات التفكير لدييم، وقد يعود التحسن أيضا إلى إجراءات 
تنفيذ تدريس موضوعات التحدث باستراتيجية الحوار والمناقشة  التي تطمبت عمميات معرفية 

أثناء التفاعالت  عميا من تحميل، وتقويم ، وتنبؤ وتمخيص، وتصنيف ، واستنتاج، ومقارنة
التي جرت بين الطالبات في مواقف التعمم في ضوء الخبرات السابقة والجديدة المتولدة، مما 
أدى إلى التحسن في ىذه الميارات. وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما أشار إليو ماييل 

أن التفاعالت التي تجري  ( من Myhill & Johnes & Hopper,2006وجونز وىوبر )
أثناء الحوار والمناقشة في ضوء الربط بين الخبرات السابقة والجديدة تؤدي إلى بناء فيم في 

األمر إلى يقود إلى القدرة عمى  "Schema"ومعرفة أفضل لدى الطمبة، وتكوين ما يسمى 
وتتفق ىذه النتيجة في التحسن  ،التحميل والتنبؤ والتفسير وغيرىا من عمميات عقمية عميا 

( التي Menden , 2012الشامل لمميارات مجتمعة مع ما توصمت إليو دراسة مندن ) 
 أشارت إلى فاعمية مجموعات النقاش في تشكيل وتنمية  ميارات التفكير العميا .

وفيما يتعمق بالتحسن في أداء طالبات المجموعة التجريبية في كل ميارة من ميارات   
فكير العميا ومنيا ميارة االستدالل فقد يعزى ذلك إلى توفر الفرص لمطالبات لعمل الت

استنتاجات حول موضوعات التحدث، وتحديد األسباب والنتائج والبحث عن أوجو الشبو 
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واالختالف أثناء التفاعالت الصفية وتوجيو الطالبات إلى البحث عن المعمومات المطموبة من 
 (.ٕٕٓٓمصادر متعددة جروان )

وفيما يتعمق بالتحسن في ميارة التقويم  كميارة تفكير عميا فقد يعزى ذلك إلى  تأثير      
بعض إجراءات التعّمم والتعميم المتمثمة في إبداء الرأي، وعرض وجيات النظر أثناء الحوارات 

بين والمناقشات والدفاع عنيا، وتدعيميا باألدلة والشواىد في أثناء المناظرات التي جرت 
الطالبات عبر مواقف تطبيق استراتيجية الحوار والمناقشة، حيث عمميات التعميق والتعقيب 
اإليجابية أو السمبية من طالبات المجموعة التجريبية عمى األفكار المطروحة حول موضوعات 
عطاء التفسيرات والتبريرات لما جرى تعممو سابقًا باالعتماد عمى الصور أو  التحدث  وا 

ما أشارت إليو ومع ( ٕٗٔٓت  ويدّعم ىذا ما أشار إليو العتوم والجراح وبشارة )الرسوما
 (.Brierton,2011بريرتون ) 
وفيما يتعمق بالتحسن في ميارة التحميل لدى طالبات المجموعة التجريبية ، فقد  

 يكون مرده  إلى التخطيط الجيد لالستراتيجية بناء وتطبيقا؛ الذي اعتمد عمى تحميل موضوع
عطاء األمثمة وتحديد أوجو الشبو واالختالف بين بعض  التحدث إلى عناصره األساسية، وا 
عناصر الموضوع، وتحديد بعض األخطاء وتصحيحيا، وتوضيح بعض المفردات والمفاىيم، 
وعمل المقارنات بين عناصر الموضوع أثناء الحوارات والمناقشات، كما كان لمتغذية الراجعة 

ذي طرأ نتيجة تصحيح األخطاء وتجاوزىا أثناء عممية التحدث،وىذا ما أكد اثًر في التحسن ال
   .((Mcloughlin&Mynard,2009 و(McGregor,2007عميو مغريغر) 

وفيما يتعمق بالتقدم في ميارة التنبؤ فقد يعزى ذلك إلى تعزيز مفيوم "التفكير بصوت  
دريس موضوعات التحدث، وعمل عاٍل" عبر الحوارات والمناقشات التي جرت أثناء عممية ت

التوقعات والتخمينات حول بعض عناصر الموضوع بناء عمى العناوين والصور الموجودة  
وطرح بعض األسئمة، وما أتاحتو استراتيجية الحوار والمناقشة من فرص لمطالبات لبناء 

ق ىذا تصورات منطقية مستقبمية اعتماًدا عمى خبراتين السابقة والجديدة مًعا. وقد يتف
 ( (Burns, 2006التفسير مع ما أشار إليو كّل من بيرن وآخرون
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 التوصيات واملكرتحات 

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي  الباحثة بما يمي :   
 االخرى تدريب معممي المغة اإلنجميزية عمى كيفية االستفادة من تدريس ميارات المغة  -

باستراتيجية تقوم عمى آليات الحوار والمناقشة بعد أن أثبتت فاعمية ىذه االستراتيجية في 
 تدريس ميارة التحدث . 

أجراء دراسات مشابية تقوم عمى استخدام استراتيجيات فاعمة تقوم عمى الحوار والنقاش  -
االمر الذي   وطرح االسئمة المتنوعة؛ لما ليا من اىمية في  تنمية ميارات الطمبة العميا

 يقود الى تحسين ميارات  المغة  االنجميزية . 
من خالل نتائج الدراسة ، يمكن تناول اثراكثر من ميارة من ميارات التفكير العميا في  -

تحسين مستوى الطمبة األكاديمي، وليس فقط االعتماد عمى دراسة ميارة وتناول أثرىا كما 
 ىو الحال في اغمب الدراسات .
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 . عمان : دار الفكر لمنشر والتوزيع تعميم التفكير : مفاىيم وتطبيقات( . 2112جروان ، فتحي. ) -  
.عمان : دار جيينة لمنشر  دليل ميارات التفكير(. 2112صر.)حسين ، ثائر وفخرو، عبد النا -

 والتوزيع. 
فاعمية فاعمية تدريس المغة العربية باسموب الحوار في تحصيل الصف  ( .2102الرشيدي ،احمد. ) -

. )رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة الشرق األوسط  التاسع وتفكيرىم االستداللي بدولة الكويت
 ردن.، عمان ، األ

. بحوث الطريقة المباشرة في تدريس ميارة التنبؤ وتمميذات المرحمة االبتدائية(.  0998السبع، ليمى. ) -
  06 – 38( ، 24ودراسات تربوية ، )

.مصر :الدار  معجم المصطمحات التربوية النفسية( . 2113شحادة ، حسن والنجار، زينب. )  - 
 المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع. 

(. أثر الطريقة الحوارية عمى المستوى التحصيمي في مادة عمم 2101صميبي ، محمد سميمان. ) -
 714 - 677( :  2+0)26. مجمة جامعة دمشق.  الصف األول الثانوية األحياء لطمبة
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ميارات التفكير المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية لمصفوف  (.2100العاتكي ، سناء. ) - 
. مجمة جامعة  من مرحمتي التعميم األساسي وأدلتيا في الجميورية العربية السورية الثالثة األولى

 .668 – 625:   27دمشق، 
فاعمية برنامج لتنمية ميارات التفكير العميا في النحو العربي (. 2102عبد الباري ، ماىر شعبان ) -

 . 414-347( : 2)26،  بويةلدى طمبة شعبة المغة العربية في كمية التربية ببنيا ، المجمة التر 
. تنمية ميارات التفكير : نماذج ( 2104)  .العتوم ، عدنان والجراح ، عبد الناصر وبشاره، موفق -  

 .. عمان : دار المسيرة لمنشر والتوزيع وتطبيقات عممية نظرية
ة من طالب مقترح لتنمية ميارات التفكير االستداللي لدى عين(. برنامج 2110العتيبي ، خالد. ) - 

. )رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة الممك سعود، الرياض، الثانوية بمدينة الرياض المرحمة
 المممكة العربية السعودية.

أثر برنامج تعميمي في التربية اإلسالمية مستنًدا إلى تصنيف بموم ( 2117عالونة ، عمر محمد. ) -
والتفكير الناقد لدى طالب المرحمة األساسية العميا في لممستويات المعرفية العميا في تنمية التحصيل 

 . . )أطروحة دكتوراه غير منشورة (، جامعة عمان العربية، عمان، األردناألردن
 ، عمان: دار أسامة لمنشر والتوزيع.  استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو(. 2101العياصرة ، وليد. ) - 
ير استخدام المناقشات الجماعية لتدريس التاريخ في تنمية تأث(. 2102الغزوي ، نشوى محمد. ) -

. التحصيل المعرفي وبعض ميارات التفكير التاريخي والميل إلى المادة لدى الطالب معمم التاريخ
-31( : 38مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ، كمية التربية ، جامعة عين شمس، ) 

71. 
-0(:   35، مجمة القراءة و المعرفة ) التواصل المغوي و التعميم.  (2119يونس ، فتحي عمي. ) -

83. 
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