
XIV 

 

 

 

�
	 ا��را�� ������ ا������ 

 جليزيهالتعلم التعاوني في تدريس كتابه المقاله باللغه االنو استخدام مهارة التفكير الناقد

  الجامعاتة كلغة أجنبية لطلب

  ملخص تنفيذي    

تعقيدات تعليم الكتابة، والحاجة الملحة للبحث عن أدوات وأنشطة مساندة، تبرر سعي هـذه  إن إدراك 
الدراسة لفحص تدريس كتابة المقالة لطلبة الصفوف العليا من الفلسطينيين الذين يتعلمون اإلنجليزيـة  

استراتيجيات التفكير كلغة أجنبية ثانية من خالل طريقة التعلّم التعاوني كمنهجية تعليمية تعلّمية، يسندها 
فلسطين، وكذلك استكشاف الدالالت التربوية واتجاهات الطلبة نحو الـتعلم   -النقدي في جامعة بيرزيت

  .التعاوني

للدراسة على نظرية البنية االجتماعية لفيجوتسكي التي تؤكـد علـى التطـور     النظري اإلطاريتكيء 
في هـذا  . للبناء المعرفي مع السياق االجتماعي المعرفي للطالب، والذي يتشكّل عبر االرتباط الوثيق

السياق، يعيد الطلبة استدخال وتطوير وإعادة بناء معرفة جديدة كجزء من العملية البنائية االجتماعيـة  
  .األوسع

إلى أن عمليات اإلدراك العقلي، كالتحليل والتركيب، تتشكل فقط عبر جهاز   (1962)يشير فيجوتسكي
إن الطلبة، كقارئين وكاتبين، يبنـون  . مساند من اللغة الشفاهية، خاصة تلك التي تملك حروف الكتابة

تمثّالت مختلفة داخلية للنصوص، ويتشاركون في حل اإلشكاليات الناشئة من خالل المنطـق والنقـد؛   
  .إنتاج نصٍ واضحٍ ي، يصبحون أكثر ثقة بقدرتهم على تحويل وصياغة أفكارهم كتابياً، وبالتاليوبالتال

 حيث تم اختيار يتجريب توجه ضوءلتدمج بين المنهج الكيفي و المنهج الكمي في  هذه الدراسة مصممة
 الطريقـه ى بالتعلّم التعـاوني واألخـر   طريقة مجموعتين ضابتتين عشوائياً، واحدة تُدرس من خالل

كيفياً، تستخدم الدراسة . تقليدية، وباستخدام أدوات بحثية كمية وكيفية، للتحقّق من التحليالت األساسيةال
، )قبلية، وأثناء تطبيق الدراسة، ونهائيـة ( التحليل المعمق لمقاالت الطلبة المكتوبة على مراحل ثالث 

إن . 2012-2011مـن السـنة الدراسـية     والتي تم جمعها خالل فترات مختلفة خالل الفصل الثاني
كذلك، سيتم تحليل هذه المقاالت من . الهدف من كل ذلك هو توثيق تطور قدرة الطالب كتابياً وتفكيرياً

إضافة لكل ذلـك، تـم اسـتخدام    . ، وذلك لقياس أداء الطلبة T-testخالل المنهجية الكمية عبر أداة 
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كلتـا المجمـوعتين سـيتم تعريضـهما لخمـس      . لتعاونياستمارة لقياس توجهات الطلبة نحو التعلم ا
، التسـاؤالت  )زائد، ناقص، شـيق ( PMIاألساسات التعليمية، ديبونو : استراتيجيات تفكير نقدي وهي

إحـدى المجمـوعتين سـيتم    . السقراطية، طرح المشكالت لباولو فريري، وأخيراً الديالكتيك الهيغلي
  .ا المجموعة الثانية سيتم تدريسها بالطريقة التقليديةتدريسها بطريقة التعلّم التعاوني، فيم

. تزودنا نتائج الدراسة بإثبات دالئل على أن التعلم التعاوني يسمح بتيسير تنفيذ الكتابات النقدية للطلبـة 
إن استيعاب االستراتجيات الخمس للتفكير النقدي في بيئة التعلم التعاوني تؤثر، بشكل واضح، على أداء 

تؤشر النتائج المستخلصة من التحليل المعمق للمقاالت على أن . كتابة مقالة واضحة ومؤثرة الطلبة في
المجموعة الضابطة التي قامت بتنفيذ استراتيجيات التفكير الناقد الخمس بالطريقة التقليدية في الكتابـة  

بينمـا تفوقـت    أنتجت كتابة تُظهر مالمح من التفكير النقدي مع بعض الوضوح في التعبير الكتـابي، 
المجموعة التجريبية في أدائها على المجموعة الضابطة حيث أنتجت مقـاالت واضـحة، ومبصـرة،    

باإلضافة لذلك، فإن تحليل استمارة التوجهات للمجموعة . ومقنعة، وجدلية، تؤشر بقوة إلى تفكير نقدي
لطلبـة لـديهم توجهـات    التجريبية حول تطبيق التعلم التعاوني في صف الكتابة يؤشر أيضا على أن ا

  .إيجابية نحو التعلم التعاوني كأداة تعليم

اسـتراتيجيات   توظيفبالمحصلة، فإن الدراسة تؤكد على أن تعليم كتابة المقال يصبح أكثر غنى عبر 
  .التفكير النقدي في إطار التعلم التعاوني

 

 

 


