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وتقدير شكر

الذين الُكثر واإلداريِّني التدريس هيئات أعضاء إىل الشكر بخالص ه أتوجَّ بَدء، ذي بادئ
نُسًخا وأرى بالُقراء ألتقَي أن كمؤلفٍة رسوري دواعي ملن وإنه األوىل. الطبعة نَُسخ اشرتَوا
باملوضوع االهتمام استمرار عىل الكتاب هذا يعمل أن أتمنى ُقرئت. أنها الواضح من للكتاب

كذلك. عه ويُشجِّ
ل أتوصَّ كنت ما دائًما ع. أتوقَّ كنت مما أطول وقتًا الطبعة لهذه التحضري استغَرق
جذري، نحٍو عىل القديمة املادة كتابة إعادة يف الرغبة وتُساورني جديدة علمية مادٍة إىل
صبوًرا نرشجويس-باس، بدار العايل التعليم موضوعات قسم ُمحرِّر برايتمان، ديفيد وكان
أزداد أن سوى يسعني ال السنوات، من لعدٍد املمتد تعاُوننا ضوء ويف بَنَّاء. نحٍو عىل ومثابًرا
بارعة شخصية — أيًضا نرشجويس-باس دار من — دافنبورت أنيسا له. وتقديًرا احرتاًما
إعداد بمرشوعات الشديد بااللتزام وتتمتَّع بالتفاصيل، البالغ واالهتمام التنظيم ناحية من
من وغريها املهنية املهارات هذه إىل وباإلضافة بها. ل ويُعجِّ إعدادها عملية يُيرسِّ مما الكتب

األخالق. دمثة ساحرة شخصية فهي لإلعجاب، املثرية األخرى املهارات
يل مدَّ وقد إيلَّ، بالنسبة األُرسي للدعم رائع مصدٌر هما مارك وأخي مايكل زوجي
إىل ٢٠٠٢ عام الصادرة األوىل الطبعة أَهديُت ولقد باملراجع. يتعلق فيما العون يد مارك
عيد بعد باربرا العمة يت تُوفِّ وإعجابي. حبي من كبري بقدٍر حظيَت التي باربرا العمة
جسدها؛ قبل عقلها رحل لقد لذكراها. تكريًما الطبعة وهذه أيام، بعرشة املائة ميالدها
وأخربني يت. تُوفِّ عندما فراشها بجوار كتابي كان ولكن عها، أتوقَّ أكن لم مأساة وهي
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تفسري بإمكانها يَُعد لم عندما حتى الكتاب، معها تَحمل كانت أنها لها الرعاية ُمقدمو
إياه. حملها سبب

٢٠١٣ يناير
وايمر ماريلني
بنسلفانيا كريك، مارش

10



الثانية الطبعة تصدير

أو قبُل من األوىل الطبعة قرأَت قد تكن لم إذا الكتاب. هذا من الثانية الطبعة يف بك مرحبًا
امُلتمرِكز «التدريس لعنوان اختياري وراء السبب بتفسري أبدأ فدعني فرتة، منذ تقرأها لم
األساليب هذه لوصف املستخَدمة املصطلحات من متنوعة مجموعة هناك امُلتعلِّم»؛ حول
الطالب»، حول امُلتمرِكز «التَّعلُّم أو التَّعلُّم»، حول امُلتمرِكز «األسلوب مثل: التدريس، يف
الطالب»؛ حول امُلتمرِكز «األسلوب بساطة بكل أو الطالب»، حول امُلتمرِكز «التدريس أو

املعلم». حول امُلتمرِكز «األسلوب ل نقيًضا عادًة باعتباره
يف «الطالب» يُدَمج حني ولكن الطالب. أي املتعلمني؛ عىل الرتكيز امُلهم من أن أظنُّ
بمنزلة الطالب اعتبار حول حامية مناقشاٍت إىل املطاف بنا يَنتهي ما فعادًة الوْصف،
عىل دوًما الطالب/العميل وهل رضاهم، كسب يُحاولوا أن للرتبويني ينبغي وهل عمالء،
للتعليم؟ صة املخصَّ األموال تشرتيه الذي فما كذلك، يكن لم وإن ُمنتَج، التعليم وهل حق،
التدريس حوله يدور الذي املوضوع ليست أنها إال إثارتها، وينبغي ميزة املناقشات لهذه
االسرتاتيجيات ونوعية املتعلمني عىل ُمنصبٍّا الرتكيز يظلَّ أن فيجب املتعلم؛ حول امُلتمرِكز

التَّعلُّم. سبيل يف املبذولة جهودهم تدعم التي التعليمية
فكرة التَّعلُّم أن هي واإلجابة التعلُّم»؟ حول «امُلتمرِكز التصنيف نستخدم ال ملاذا إذَن،
إىل يَنتمون التدريس هيئات فأعضاء معناها؛ نحو مبارشًة هنا تُوجِّ كلمًة وليس تجريدية،
من التَّعلُّم، عملية عىل الرتكيز ِخضم ويف والتجريدية. النظرية األفكار عىل قائمة ثقافٍة
إىل تجريديٍّ مستًوى عىل وباستفاضٍة أفضل بشكٍل التَّعلُّم نُناقش أنفسنا نجد أن ح امُلرجَّ
من جذَّاب مفاهيمي إطاٍر عرب التدريس بطريقة التَّعلُّم عملية ربط إىل بحاجٍة لسنا ما. حدٍّ
قْدر يف مبارشًة تُؤثِّر تعليمية وممارساٍت سياساٍت إىل بحاجٍة نحن وإنما الفكرية، الناحية
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سُرتشدنا ما يشءٍ عىل نُطلقها التي والتسمية جودته. ومدى الطالب يتلقاه الذي التعليم
هذا وتسمية مهم، أمٌر اليشء فتسمية إذَن، اليشء؛ هذا حيال بها نُفكِّر التي الطريقة إىل
هذه حوله تدور ما عىل ُمنصبٍّا تركيزنا تُبقي املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس األسلوب

التدريس. يف املتبعة الطريقة

سابقتها عن الثانية الطبعة يُميز ما أهم (1)

الطبعة هذه تجعل األمور من متنوعة مجموعة َة ثَمَّ أفضل؟ الطبعة هذه يجعل الذي ما
إىل التغيريات بعض تُعزى ووضوًحا. دقًة األكثر املناقشات من بدايًة سابقتها، من أفضل
يَزداد املحارضات إلقاء عىل القائم االنتشار الواسع التدريس أسلوب عن الدفاع أن حقيقة
ع يُشجِّ التدريس يف األسلوب هذا أن تؤكِّد التي العلمية األبحاث من امَلزيد ويوجد صعوبة،
أرض عىل وتطبيقه تعلُّمه تمَّ ما حفظ عىل القدرة عدم إىل باإلضافة السطحي، التَّعلُّم عىل
نوًعا تُولِّد املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب بأن تُفيد ُمتزايدة أدلة وتوجد الواقع.
عىل واالعتماد االستقاللية نحو الطالب وتدفع التَّعلُّم، مهارات ي وتُنمِّ التَّعلُّم، من مختلًفا

كمتعلمني. النفس
املعرفية القاعدة من أكرب مساحًة ن تتضمَّ ألنها سابقتها؛ من فاعليًة أكثر الطبعة وهذه
التدريس هيئات أعضاء مع املستمرة حواراتي نتاج هي اإلضافة وتلك التجربة، عىل املبنية
وما األساليب؟ بهذه يستعينون كيف املتعلم: حول امُلتمرِكز التدريس أساليب بخصوص
التوصيات وما ذلك؟ جرَّاء تنشأ التي املعلقة املشكالت وما ذلك؟ يفعلون حني يَحدث الذي
امُلتمرِكز للتدريس فهمي وتجاِربهم آراؤهم قْت عمَّ وقد لآلخرين؟ تقديمها يُمكنهم التي
التجِربة عىل املبنية املعرفية القاعدة عىل أُجريت التي التحسينات أن كما املتعلم. حول
امُلتمرِكز التدريس أساليب تصميم إىل تُشري التي الرتبوية املقاالت ِمن غزير عدد ِنتاج هي
عرب الطُّرق هذه التدريس هيئات أعضاء ويَستخدم وتقييماتها. واستخداماتها املتعلم حول
أنواع مُلختِلف تُدرس التي الرتبوية املؤسسات أنواع ُمختِلف يف الدراسية التخصصات نطاق

الطالب.
الحماس من بمزيٍد تتناول ألنها سابقتها من فاعليًة أكثر الطبعة هذه أن أعتقد إنني
تقريبًا يشءٍ كل ذلك ن يتضمَّ األسف ومع ،٢٠٠٢ عام األوىل الطبعة نرش منذ يتغريَّ لم ما
— األبحاث يتناول الذي — الثاني الفصل يف الواردة واألدلة تغيريه. األوىل الطبعة استهدفت

12



الثانية الطبعة تصدير

انتشار من بالرغم أنه عىل تُؤكِّد األساسية، التغيريات تتناول التي الخمسة الفصول ويف
التدريس عملية فإن أوسع، نطاٍق عىل املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب استخدام
أغلب يتخذون التدريس هيئات أعضاء يزال وال امُلعلم، حول متمركزة أغلبها يف تزال ال
التدريس، عالم تركيز محور املحتوى يزال وال الطالب، عن نيابًة التعليمية القرارات
يَها يُؤدِّ أن ينبغي التي التعليمية املهام من للغاية كبريًا عدًدا يؤدُّون املعلمون يزال وال
أعمال أو أعمالهم لتقييم دوريٍّا تشجيًعا ون يتلقَّ ال الطالب يزال وال بأنفسهم، الطالب

األعمال). لهذه الدراسية التقديرات وضع عن يختلف أمر (وهو أقرانهم
وبنظرٍة العايل. التعليم مجال يف للتدريس بُعد عن املأخوذة الشاملة الصورة هي هذه
تسعى شيئًا املتعلم» حول «التمرُكز صار لقد تغيري. حدوث عىل تدل عالمات َة ثَمَّ أقرب،
يصاحب وما الحايل، الوقت يف سائدًة صيحًة صار إنه أي التعليمية؛ املؤسسات وراءه
من املزيد يَسمع املتعلم»، حول «التمركز عن الحديث استمرار ومع وذم. مدٍح من ذلك
وهذا أساليبه، من بعًضا يُجرِّبون عميق تفكرٍي وبعد التدريس، من النوع هذا عن الناس
تشتمل منها فواحدٌة «الرَّواج»، لهذا اللعنات جانب يف أما املباركات. جانب يف يُحَسب
يقرتب النقطة، هذه وعند املصطلح. استخدام انتشار عن الناتج الفضفاض التعريف عىل
أي عىل تقريبًا وينطبق النَِّشط»، «التَّعلُّم مع الرتاُدف من املتعلم» حول «امُلتمرِكز وْصف
الطبعة هذه أن أرى التَّعلُّم. ِذكر فيها ويأتي التعليم عملية يف الطالب تُرشك اسرتاتيجية
هذا يف التقدُّم وإحراز التعريفات وضوح الستعادة تسعى ألنها سابقتها من فاعليًة أكثر
النَِّشط التَّعلُّم عن وتُميِّزه متفرًدا خصائصتجعله املتعلم حول امُلتمرِكز وللتدريس الصدد.

التعليمية. العملية يف الطالبية املشاركة أشكال من وغريه
مما أكثر فيه والتفكري كتابته وإعادة الكتاب هذا محتوى بمراجعة استمتعُت لقد
أكثر تجعله بُطرٍق التدريس عملية نحو معني ه توجُّ ر تطوُّ مالحظة املثري ومن أتوقع. كنُت
الذي القدر نُالحظ أن امُلريض من أن كما الفكرية. الناحية من للتطبيق وقابلية واقعيًة

تعلُّمه. إىل ونحتاج نجهله نزال ال الذي القدر نُدرك أن الصعب ومن تعلمناه،

املحتوى عىل عامة نظرة (2)

الكتاب من الطبعة هذه يف جديد هو بما الخاصة التفاصيل الستعراض األمثل السبيل
والثاني األول الفصَلني يف الوارد فاملحتوى القادمة؛ الفصول عىل عامة نظرة إلقاء هو
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هذه ويف األوىل. بالطبعة الخاص األول الفصل من مأخوذ الكتاب لهذا الثانية الطبعة من
التدريس أسلوب تتَّبع ُمعلِّمًة بها التيرصُت الكيفية قصة عىل األول الفصل يحتوي الطبعة
ترتكز الذي واألساس األفكار هذه منه نشأْت الذي للمنبع ووْصٍف املتعلم، حول امُلتمرِكز

عليه.
أُجريت التي األبحاث من عيِّنة يُقدِّم حيث باألساس؛ جديًدا فصًال الثاني الفصل يُعد
أُجريت لقد به. الصلة ذات واألبحاث املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب موضوع عىل
الصدد، هذا يف أُحرز مما عيِّنة ويَستعرضالفصل ،٢٠٠٢ عام منذ األبحاث من كبرية كمية
فإنَّ الفصل، يف نُوقش وكما شامًال. استعراًضا املنشورة األبحاث يَستعرضجميع ال ولكنه
لوجستيًة تحدياٍت يطرح املنشورة األبحاث من العريضة القاعدة لهذه االستعراضالشامل
واسع نطاٍق عرب املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب عىل أبحاث أُجريت لقد مهولة.
تواُفر رغم وصعبة ة شاقَّ ُمهمة لهو يشءٍ كل أثر ب تعقُّ إنَّ الدراسية. التخصصات من
يختلف أيًضا. الصعوبة من نفسه القدر عىل ومقارنتها النتائج دمج ويُعد البحث، تقنيات
يستخدم ال بعضهم إنَّ حيث املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس أساليب تعريف يف الباحثون
حول متمركزة بأنها الناس معظم يصفها قد التي املعالجات لوصف مصطلحاٍت أي
عملهم ويشتمل املنهجية، األساليب من العديد باستخدام الفرضيات يَختربون فهم املتعلم؛
ليست املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس عىل أُجريت التي واألبحاث وكمية. نوعية تحليالٍت عىل
التالية املجموعة إىل النتائج من واحدة مجموعة تقود حيث ُمتسلسل؛ منهجيٍّ نسٍق ذات
متنوعة أقمشٍة من منسوج ببساٍط أشبه الثاني الفصل ويبدو بالبحث. املتعلقة األسئلة من
أن أظنُّ أنني غري . معنيَّ وشكٍل نسٍق ذا بساًطا كونه من أكثر األلوان ومختلفة النقوش
رائعة مجموعًة تُشكِّل الفصل يستعرضها التي األبحاث عيِّنة أن سيَجُدون الُقراء معظم
هذه إليها خلصت التي املثرية النتائج ومجموعة الجديدة األبحاث انتشار وكان األدلة. من

الثانية. الطبعة بإعداد النهاية يف أقنعني ما هو األبحاث
حول امُلتمرِكز بالتدريس املهتمون يقرأه أن أودُّ الذي الفصل أختار أن يل كان وإن
تجنُّب يف طويل تاريٌخ التدريس هيئات فألعضاء الثاني؛ الفصل هو ذلك فسيكون املتعلم،
الدراسات قراءة عدم طريق عن لألبحاث هذا تجنُّبهم يواصلون وهم التعليمية، األبحاث
الخاصة األبحاث أنتجتْها التي الدراسية التخصصات عىل القائمة للغاية، الكثرية الرتبوية
به نقوم فما التدريس. بممارسات ويرضُّ نجاحهم يُعرِقل األمر وهذا التدريس. بأساليب
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النوعية التحليالت طريق عن تربيره) وربما (بل منه ق التحقُّ يُمكن الدراسة قاعة داخل
املمارسات «أفضل كونه عىل التأكيد تمَّ ملا مصداقيًة األبحاث تُضيف ثَمَّ وِمن والكمية؛
ما تُؤكِّد الحالة هذه يف املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بشأن نعرفه ما معرفة إن املهنية».

نفعله. ما شأن من وتُعظِّم نقرتحه
عىل الثاني الجزء يحتوي حيث األوىل؛ الطبعة يف كان كما حاله عىل الكتاب لُبُّ يبقى
ملهنة ممارستي جوانب هي وهذه لتطبيقها. أساسية تغيريات خمسة تتناول التي الفصول
امُلتمرِكز األسلوب إىل املعلم نحو ه امُلوجَّ األسلوب من تحولْت عندما ْت تغريَّ التي التدريس
حول امُلتمرِكزة التغريات لرتتيب الطريقة هذه أشخاصآخرون استخدم ولقد امُلتعلِّم. حول
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس عن أتحدَّث عندما دورية بصفٍة بها أستعني وأنا املتعلم،

عليه. حافظت ولذا ثماره؛ يؤتي النسق هذا أن ويبدو
تغريَّ ما أناقش فصٍل كل بداية يف دقيقًة. مراجعًة ُروجع الفصول هذه من فصٍل كل
إحداث أعاقت التي هات التوجُّ معظم فإنَّ أسف، وبكل .٢٠٠٢ عام منذ يتغريَّ لم وما
االسرتاتيجيات عدد هو تغريَّ فما اآلن. إىل سائدًة تزال ال املتعلم حول امُلتمرِكزة التغريات
التغيريات تطبيق يف املعلمون بها يستعني التي الجديدة واألساليب واألنشطة والفروض
وتحتوي التطبيق»، «مشكالت عن بقسٍم فصٍل كل وينتهي الفصول. هذه يف ناقشتها التي
باإلضافة األوىل، الطبعة من التاسع الفصل يف الواردة املحتويات بعض عىل األقسام هذه

جديدة. ومعلوماٍت أفكاٍر إىل
يُعربِّ والتي الطالب، يُظهرها التي املقاومة (تلك املقاومة عن بفصٍل الكتاب هذا ينتهي
العام بالتصميم املتعلقة التطويرية املشكالت عن تفصيًال أكثر آخر وبفصٍل الزمالء)، عنها
لها. وُمخطٍَّط منهجية بطريقٍة املتعلم مستوى ترفع التي والفروض وتَسلُسلها، لألنشطة
الغري عىل يعتمدون سلبيني متعلمني من الطالب ل تَحوُّ لبدء جيدة مواضع الفصل ويَقرتح
التطويرية املشكالت الفصل يُناِقش كما الذاتي. التوجيه يُجيدون مستقلني متعلمني إىل

التدريس. هيئات أعضاء يُواجهها التي
امُلتمرِكز التدريس طرق «إنجاح وسائل يتناول فصٍل عىل الطبعة هذه تحتوي وال
التطبيق» «مشكالت ب امُلعنَون القسم يف امُلحتوى ذلك من بعٌض أُدمج حيث املتعلم»؛ حول
(٢٠١٠ (وايمر، كتابًا ألَّفُت ،٢٠٠٢ عام منذ الثاني. الجزء فصول من فصٍل كل يف الوارد
محتوى من كبري وجزءٌ كفاءاتهم، ورفع الجامعيني للُمدرِّسني املستمر التطوير موضوع يف
املوضوعات هذه تناول أسلوب ويتسم التعليمية. التغيريات تطبيق يُناقشعملية الكتاب ذلك

15



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

الطبعة يف جاء بما مقارنًة الجيد والتوثيق الشمولية من أكرب بقدٍر الجديد الكتاب يف
السابقة.

من باملائة خمسون نُرش لقد الجديدة. الطبعة يف حالها عىل املالحق معظم بقيْت
املهمة األجزاء تحثَّ أن وأتمنَّى األوىل، الطبعة صدور منذ الكتاب نهاية يف امُلدَرجة املراجع
هذه إىل الرجوع عىل الُقراءَ الكتاب، هذا يف أدمجتُها والتي املراجع، هذه من املأخوذة

املمتازة. املصادر
الطبعة عكس عىل العمل من تقاُعدي بعد الطبعة هذه راجعُت لقد أخرية: ملحوظة
أمارس زلُت ما رأيي، ويف الجامعيني. للطالب بالفعل أُدرِّس كنُت بينما ألَّفتُها التي األوىل
وليس التدريس، هيئات أعضاء مع املتواصل عميل طريق عن ذلك كان وإن التدريس، مهنة

الجامعيني. للطالب الفعيل التدريس

الُقراء جمهور (3)

ذلك ومع التدريس، هيئات ألعضاء ه ُموجَّ الكتاب هذا األوىل، الطبعة مع الحال هي كما
املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق اتباع إىل تحوَّلوا الذين املعلمني عىل يقترص ال فإنه
امُلتمرِكز التدريس أفكار أن يظنون الذين التدريس هيئات ألعضاء أيًضا ه ُموجَّ كتاب فهو
الطرق هذه هل ومخاوف. أسئلًة لديهم أن إال لالهتمام، مثريًة تكون قد املتعلم حول
هي هل الفكري؟ د بالتشدُّ وتتسم عاٍل مستًوى ذات بمعايري تحتفظ التدريس يف املتَّبَعة
يف العمل بمنظومة يخلُّ بما باالستحقاق الشعور لديهم ع وتُشجِّ الطالب تُدلِّل تدريس ُطرق
يُقدِّم وأهميتهم؟ املعلمني دور تَنتقصمن التدريس يف الطريقة هذه هل التعليمية؟ املنشأة
األساليب هذه عىل باالطالع ني للمهتمِّ ه ُموجَّ كتاب فهو األسئلة؛ هذه عن إجاباٍت الكتاب هذا
حول امُلتمرِكز بالتدريس مهتمني غري أنهم يعتقدون قد ملن كذلك ه ُموجَّ إنه بل التعليمية؛
الحافز إىل وافتقارهم الطالب سلبية مثل بموضوعات أي بالطالب؛ مهتمون وإنما املتعلم،
وجود احتمالية عن يتساءلون الذين للمعلمني ه ُموجَّ كتاب وهو بالتعليم. اهتمامهم وعدم

وُمتعته. التَّعلُّم بفعالية الطالب لربط أفضل ُطرق
باملوضوع. اهتمام لديهم سيكون القراء معظم أن أظن ال ذلك، من الرغم وعىل
مستوى دفع أجل من الكتاب يقرءون وهم األساليب هذه من بعًضا منهم كثريٌ سيُجرِّب
العديد إدراج طريق عن الجمهور لهذا االستجابة حاولت ولقد األمام. إىل املهنية ممارستهم
هذا من األوىل الطبعة قرأَت قد كنَت إذا الطبعة. هذه يف واألساليب واألنشطة الفروض من
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فبالطبع قراءتها، يف املستغَرق الوقَت تَستحقُّ الثانية الطبعة كانت إذا عما وتتساءل الكتاب
كان هديف إن سأقول ذلك، ومع التساؤل. هذا عىل للرد جديًرا شخًصا املؤلِّفة تكون لن

ثانيًة. القراءة تستحق نسخة أي بشدة؛ حة ُمنقَّ ثانية نسخٍة تأليف
مَرْرنا مرحلة وهي املبتدئني؛ بعض املوضوع بهذا امُلهتمني الُقراء جمهور ن سيتضمَّ
من كبريًا قدًرا يُقدِّم فهو أيًضا؛ للُمبتدئني ه ُموجَّ الكتاب هذا إن قبل. من جميًعا بها
نصيحًة ويُقدِّم — كذلك أخطائنا ومن منا التَّعلُّم يمكنك — اآلخرين املبتدئني تَجاِرب
باسرتاتيجياٍت التعريف ذلك يف بما املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب تطبيق يف للبدء

جيدة. انطالٍق نقاط باعتبارها محدَّدة، وأنشطٍة وفروٍض
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األول الفصل

املُتعلِّم: حول التدريساملُتمرِكز
واألصول اجلذور

امُلتمرِكز التدريس أسلوب تَتبع معلمًة رصُت كيف يَرسد فهو تني؛ قصَّ الفصل هذا يَحكي
التدريس من النوع بهذا الخاصة األفكار أصل عن رسيعة نبذًة ويعرض املتعلم، حول
املبذولة جهودي من طويلة فرتٍة قبل املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس قصة تبدأ وتاريخها.
مجموعٍة عىل بها أستعني بدأُت التي األساليب وتعتمد الطالب. تعلُّم عىل الرتكيز سبيل يف
النظريات وهذه وقديم. راسخ اآلخر والبعض نسبيٍّا حديث بعضها الرتبوية؛ النظريات من
كيفية وتَرشح التَّعلُّم عىل ع تُشجِّ التدريس يف الطريقة هذه أن يف السبب تفسري يف تساعد
التدريسية الفلسفة هذه كانت إذا ما تحديد ل يُسهِّ النظريات بهذه اإلملام إنَّ بذلك. قيامها
هذه باستخدام التدريس كان إذا ما أو حاليٍّا، السائدة الرتبوية املعتقدات مع تَتناسب
يُمكن معايري النظري اإلطار يُقدِّم كما الرتبوية. الفلسفة يف تغيريًا سيُمثِّل األساليب
االطِّالُع ل يُسهِّ النهاية، ويف تطبيقها. عند األساليب هذه فاعلية مدى لتقييم استخدامها

الثاني. الفصل يستعرضها التي املتنوعة البحث خطوط أصل َب تعقُّ النظريات عىل
مشواري أبدأ لم فأنا والتشويق؛ باملتعة النظريات وهذه قصتي بني التداخل ويتسم
أدرك لم بل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس طرق تَتبع معلمة أصري أن يف أطمح وأنا املهني
مع الحال هي فكما االسم. هذا تحت تندرج أن يمكن أُطبقها كنُت التي التغيريات أنَّ حتى
عن أبحث كنُت املهني، مشوارهم منتصف يف هم ن ممَّ التدريس هيئات أعضاء من الكثري
يُعَزى بينما والتغيري، ر التطوُّ إىل حاجتي إىل يُعَزى السبب من جزءٌ وكان جديدة، أفكاٍر
كبري. حدٍّ إىل اٍل فعَّ غري أنه بدا الدراسة قاعات داخل رأيته مما الكثري أنَّ إىل اآلخر الجزء
واستغرقُت إنجاَحها، بإمكاني أنَّ ظننُت التي واألفكار يل، راقت التي األفكار اخرتُت وقد
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خصائصمشرتكة؛ تَجمعها أستخدمها كنُت التي األساليب أن أالحظ أن قبل الوقت بعض
قوية. نظرية أُُسس عىل يرتكز به أقوم ما أن أكتشف أن قبل أطول وقتًا واستغرقُت بل
قاعة داخل يحدث كان فما أفعل. فيما ة ُمحقَّ أنني شعرت األمور، هذه اكتشفُت وحاملا
بها استجابوا التي بالطريقة الطالب استجاب إذ حظ؛ رضبة يكن لم تي خاصَّ الدراسة

قصتي. عندها تبدأ التي النقطة هذه ليست ولكن وجيهة، ألسباٍب
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أساليب ح توضِّ أمثلًة وأرضب قصتي، أرسد ييل فيما
النوع هذا تعريف بها يمكن التي الكيفية بخصوص الرؤى بعض األمثلة هذه وتُعطي
فيها طبقُت التي الخمسة الجوانب من جانٍب كل عىل الضوء أُلقي أنني كما التدريس. من
أستعرضه ما محور وهي الثاني، الجزء فصول موضوع هي الجوانب وهذه التغيريات،
املناقشة تلك ن وتتضمَّ النظريات، مناقشة عرضقصتي ييل التدريس. من النوع هذا حول
عام إطاٍر تحديد قليًال ل وتُسهِّ للنظريات، محدًدا سياًقا ر تُوفِّ فهي وبهذا، أيًضا؛ أمثلًة

املتنوعة. النظريات من ُمستخَلص املتعلم حول امُلتمرِكز للتدريس

املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس مع قصتي (1)

معتقدات من إليه توصلُت ما كان الحياة، يف ة املهمَّ الدروس معظم مع الحال هي كما
الصدفة، وليدة وتَجاِرب أحداث ملجموعة نتاًجا املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس متعلقة
الذكريات تداعي بأسلوِب رسدها إنَّ بحيث للغاية؛ ومتضافرة متداخلة بأنها أهمها ويتَّسم
بهدف ِحَدة؛ عىل منها كالٍّ سأرسد ذلك، ومع دقة. أكثر نحٍو عىل حدثَت كيف سيَِصف

الرتابط. عنرص عىل الحفاظ

التغيري حفزت أموٌر والتجاِرب: األحداث (1-1)

األساسية املواد لتدريس الدراسة قاعة إىل ُعدت عندما ،١٩٩٤ عام بي الخاص ل التحوُّ بدأ
هيئات أعضاء مهارات تنمية عىل العمل من سنوات عدة بعد وذلك الُجدد؛ للطالب
والدراسات النهائية السنوات لطالب والتدريس التعليمية، األبحاث ومرشوعات التدريس
املهني، مشواري ُمنتصف يف بها قمت التي النقالت إحدى هذه كانت آلَخر. آٍن من العليا
أخذُت وبينما يبدو. كان كما محدوٍد غري يَُعد لم املهام إنجاز وقت أنَّ إدراك حفزها والتي
املهني، مشواري من ى تبقَّ فيما به القيام أريد ما بشأن قراٍر أخذ وأحاول حساباتي أُعيد
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العمل ذلك هو الشخيص املستوى عىل يل إرضاءً أكثَر وكان به قمت عمٍل أهمَّ أن يل اتَّضح
كما املهني مشواري ألُنهَي مجدًدا أعود أن قررُت ولذا الدراسة؛ قاعة داخل به قمُت الذي

الجامعيني. للطالب بالتدريس بدأته،
أفكار لديَّ تكن لم أنه رغم مختلفة؛ بطريقٍة التدريس يف رغبة تحدوني عدُت وقد
إحداث بها أردُت التي الطريقة أو تدرييس طريقة يَسود كان ما بشأن للغاية واضحة
يمنعهم بأنفسهم الثقة إىل افتقادهم أن وحقيقة الطالب يف بالتفكري أكثر انشغلت تغيري.
لهم. أُدرِّسها التي األساسية اللفظي التواُصل مادة مقررات يف حسنًا بالءً يُبلوا أن من
الفشل؛ من والخوف واالرتباك بالنفس الثقة بعدم الشعور تَخطِّي إىل بحاجٍة الطالب كان
املجموعات، إحدى يف واملشاركة الدراسة، قاعة داخل األسئلة طرح مرحلة إىل ليصلوا
طريق عن املشكلة أُعاِلج أن يُمكن أنَّني يل وخطر األقران. أمام وترابُط بسالسٍة والتحدُّث
االختيارات بعض لهم قدَّمُت لو فماذا والتحكم. بالسيطرة أكرب إحساًسا الطالب منح

تعلُّمهم؟ عملية بشأن القرارات بعض يتخذون وتركتُهم
قررُت الدراسة، قاعات داخل التدريس إىل عودتي بعد يل درايسٍّ فصٍل أول ويف
حول للُمبتدئني دراسيٍّا مقرًرا صممُت الصباحية. ُمحارضتي يف األسلوب هذا أُجرِّب أن
«إلقاء واجب وهو أال فقط؛ واحد إجباري واجب عىل يحتوي الجمهور أمام التحدُّث
املقرَّر باقي أما األقل. عىل واحدًة خطبًة يُلقوا أن فيجب الجميع. يَهابه الذي خطبة»
سجل تصميم مثل: الدراسية، الفروض خيارات من متنوعة تشكيلًة لهم فيُقدِّم الدرايس
إضافية درجات عىل والحصول األنواع، مختلفة جماعية مرشوعات وتنفيذ التَّعلُّم، سري
القيام أو لها الخضوع أو شخصية مقابلة وعقد األقران، ونقد وتحليلها، للمشاركة
امللحق يَشتمل متعدد. من االختيار أسئلة عىل املعتِمدة التقليدية واالختبارات بكليهما،
أن يُمكنك كما الدرايس، املنهج هذا خطة من نسخٍة عىل الكتاب نهاية يف الوارد األول
مجرَّد ليس فهو بالنقاط؛ تُقاس محددة قيمة درايسٍّ فرٍض فلكلِّ امللحق؛ هذا يف تالحظ
يختاروا أن الطالب وبإمكان وحسب. النهائية الدرجة عىل للحصول الطالب يؤديه فرٍض
استناًدا وذلك َقل؛ أم العدد هذا َكثُر الدراسية، الواجبات من يرغبونه الذي العدد حلَّ
الواجبات هذه من واجٍب وكل املادة. تلك يف عليه الحصول يف يرغبون الذي التقدير إىل
تقديم يُمكن ال التاريخ، هذا انقضاء وبمجرد لتقديمه؛ محدَّد بتاريٍخ ُمرتبط الدراسية

الواجب. ذلك
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حول الطالب أحد مع دار حواًرا أتذكَّر تماًما. مرتِبكني الطالب كان يومني، أول خالل
االختبارات كانت فإذا إجبارية؛ تكون أن «يجب يل: قال إجبارية. االختبارات كانت إذا ما
درجاٍت إىل بحاجٍة فالطالب سيفعلون؛ «بالتأكيد فأجبت: أحد.» لها يخضع فلن اختيارية،
«حسنًا، قلت: لالختبارات؟» أخضع لم لو سيَحدث ماذا «ولكن قائًال: رد املادة.» الجتياز
فسأل: درجاتك.» عىل الطريقة بهذه وستحصل األخرى، الدراسية الواجبات بحلِّ عليك
يف يكن لم إنه الطالب بعض قال «نَْم!» فقلت: االختبارات؟» أيام يف سأفعل ماذا «ولكن
أتخذ أن مني وطلبوا تأديته، لهم ينبغي الدراسية الواجبات من أيٍّ تحديد استطاعتهم
الدراسية الواجبات مجموعة عىل املوافقة مني أرادوا منهم كثريًا إن بل عنهم، نيابًة القرار

اختاروها. التي
الدرايس. الفصل بقية خالل حدث بما فوجئُت بسالم، االرتباك مرحلة مرَّت وحاملا
من أفضل حضور بمعدل حظيُت ولكنني والغياب، الحضور ملتابعة سياسة لديَّ يكن لم
وإنما جميعهم، (ليس الطالب من املزيد بدأ تذكُّرها. يُمكنني أخرى دراسية فرقٍة أي
شديد بإرصاٍر الطالب بعض وأعلن املادة، دراسة من مبكر وقٍت يف بكدٍّ العمل ُمعظمهم)
كافية درجاٍت عىل للحصول يلزم ما هذا كان إذا الدراسية الواجبات كل سيؤدُّون أنهم
طالب أيوجد للعجب! يا الطالب! موقف يف التغيري هذا من اندهشُت ممتاز. تقدير لنَيل
اللذَين التفاؤيل والحس العايل الطاقة مستوى استمرَّ شكوى؟ وبال العمل يف راغبون
وحتى املادة، دراسة ُمدة من األوىل القليلة األيام خالل الغالب يف الطالب عىل الحظتهما
حيث ومشاركة؛ انخراًطا أكثر الطالب هؤالء كان الدرايس. الفصل يف الضغط بدأ حني
النهاية ويف أطول، لوقٍت النقاش ويُواصلون دورية، بصفٍة األسئلة يَطرحون كانوا إنهم
اآلَخرين املستجدِّين الطالَب فاَق نحٍو عىل آخرين طالٍب ومع معي الرأي يف يختلفون كانوا
مثاليٍة حالٍة إىل التعليمية بالعملية بالوصول أشبه األمر يكن لم كال، أتذكر. ما قدر عىل
دون وأعماٌل الواجبات، لتسليم النهائية باملواعيد الوفاء يف إخفاقاٌت هناك ظلَّت بل حاملة،
كنُت أقل. بوتريٍة حدثت األمور هذه كل أن إال ُمتواضعة، تعليمية واختياراٌت املستوى،
الفرقة. تلك عىل التجربة أواصل أن قررُت ثَمَّ وِمن بالتأكيد، ما يشءٍ إىل ل التوصُّ بصدد

دار مع بتعاُقٍد (١٩٩٥) لربوكفيلد كتاب مسوَّدة مراجعة مني ُطلب الفرتة، تلك يف
تفكري ذا معلًما تصبح «كيف عنوان تحت الكتاب نُرش ذلك وبعد جويس-باس، نرش
قرأتُها التي الكتب من قليل عدد أُؤلفه. عمٍل كل يف إليه أشريُ الذي الكتاب وهو نقدي؟»
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مقدار اكتشفُت البداية يف الرتبوي. تفكريي عىل البالغ التأثري هذا مثل له كان بعده أو قبله
ل التأمُّ ممارسة طريق عن وذلك التدريس؛ يف بخصوصطريقته يتعلَّمه أن للمرء يُمكن ما
بعملية املرتبطة املمارسات تحليل للُمعلمني تُتيح طرًقا بروكفيلد يصف حيث النقدي؛
ذلك ومنذ وضوح. بكل إليها تَستند التي االفرتاضات تحديد يمكنهم بحيث التدريس؛
ويَِصفون يَدرسون الكبار تعليم مجال يف آَخرين تربويني من ا جدٍّ الكثري تعلمُت الحني،
(ميزيرو تحوييل تعلٍُّم من عادًة عنه يَنتج وما النقدي ل التأمُّ من النوع هذا عون ويُشجِّ
نظرياٍت ضمن التحوييل، التَّعلُّم نظرية وسأُناقش .(٢٠٠٦ وكرانتون، ٢٠٠٠؛ وزمالؤه،
اإلمساك من مكَّنني َمن أول بروكفيلد كان ولكن الكتاب. هذا من الحق موضٍع يف أخرى،
عىل عها أتوقَّ أكن لم رأيتُها التي والصورة التدريس، يف أتبعها التي الطريقة لرؤية بمرآٍة

اإلطراء. عن تماًما بعيدًة كانت إذ اإلطالق؛
قاعة داخل يحدث تقريبًا يشءٍ كلَّ تُدير ومتسلطة مستبدة معلمًة املرآة تلك يف رأيُت
القرارات هذه بتأثري كثريًا االكرتاث دون ذلك وأفعل القرارات، جميع أتخذ كنُت الدراسة.
التدريس عملية عىل تماًما ُمركِّزة تقريبًا كنت ألنني ونظًرا وتحفيزهم. الطالب تعلُّم عىل
التدريس. يف براعتي تستعرض الدراسة قاعة داخل تعليمية بيئًة خلقُت فقد ذاتها، حد يف
لتفانيَّ نتاًجا باعتبارها وحسب؛ نفسها تلقاء من تحدث الطالب تعلُّم عملية كانت وهكذا،
أكن لم املرآة، إليه هُت وجَّ الذي املوضع عن النظر وبرصف املستوى. الفائق التدريس يف

املعلمة. شخص سوى مطلًقا أحًدا أرى
لالهتمام؛ املثرية الجديدة بعضاالسرتاتيجيات أُجرِّب كنت بروكفيلد، كتاب قراءة قبل
املقرَّر صياغة إعادة أن اتَّضح وقد ذاتها. املعلمة أُغريِّ أن حاولُت فقد قراءته، بعد أما
أتبعها كنت التي املعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق «إصالح» من كثريًا أسهل الدرايس
عندما حينها بالضبط به أشعر كنُت ما وصف يف (١٩٩٤) فالخمان ونجح بحذافريها.

قال:

اإلشادة ي تلقِّ يف بالرغبة الشعور اعتدت أنني أُخربك حني قليًال باإلحراج أشعر
كبريًا جهًدا بذلُت ولقد الدراسة. قاعة داخل ذكية وأفكاٍر رًؤى من لديَّ بما
تبجيٍل نظرَة طالبي إيلَّ ينظر أن داخيل، يف أرغب، كنُت … الحقائق هذه ألتعلم
أن ينبغي أي يحدث؛ أن ينبغي العكس بأن أُوِمن فإنني اآلن، أما وإجالل.
باعتبارنا الرئييس هدفنا يكون وأن ومالكها، املعرفة مصدر هو طالب كل يكون
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الحياة ملشكالت وأدَومها، الحلول، أهم اكتشاف عىل طالبنا نساعد أن معلمني
التي املعرفة ا حقٍّ يمتلكوا أن مقدورهم يف يكون فقط وحينئٍذ أنفسهم. داخل

[ص٢]. إياها تعليمهم نظري أجًرا نتقاىض

يرتبط ال األمر أن أُدِرك «أصبحُت قائًال: النقطة هذه آَخر ُمحنَّك معلٌم يوضح ييل وفيما
فالتدريس نفسه، املنوال وعىل به. القيام يُمكنهم بما يرتبط وإنما الطالب، معرفة بحجم

ص٢). ،٢٠٠٨ (فيلبس، به» القيام من اآلَخرين أُمكِّن بما وإنما أعرفه، بما يرتبط ال
مدار فعىل تفكريي؛ طريقة عىل أيًضا قوي تأثريٌ الفرتة هذه أثناء آَخر لحدٍث كان
ويشرتي الكتب يجمع أخذ وقد خشبي. قارب بناء يف يرغب مايكل، زوجي، كان سنوات،
برنامج ٍن بتمعُّ يشاهد وكان بووت»، «وودين مجلة يف واشرتك التوضيحية، الرسومات
ذلك بعد فيَجن. سبيد قناة عىل يُذاع كان حني التليفزيون، شاشة عىل بووت» «كالسيك
قارٍب إىل بحاجٍة وكنا عليها، منزل لبناء وخطَّطنا الُجزر، إحدى عىل أرٍض قطعة اشرتينا
الرسومات من بمجموعٍة تسلُّحه ومع املوقع. إىل واملعدات املؤن لنقل يَكفي الحجم كبري
الخشبي. القارب هيكل بناء مايكل بدأ املئات)، ُمعاينة بعد (اختريت األولية التوضيحية
الخشبية، العوارض عن العشاء عىل يُثرثر فكان مفرداته؛ لقاموس جديدة كلمات تسلَّلت
الطولية. واأللواح القص، ورافدة الجانبية، والحواف القارب ملقدمة امُلنحنية الزوايا وشكل
عليه يُحَصل ال يشء وهو املياه، ضد رقائقي خشب بطبقة القارب هيكل غطَّى ذلك، بعد
هيكل قلب يف ليساعد بأكمله الحيُّ اجتمع الساحلية. غري بنسلفانيا والية وسط يف بسهولٍة
كانت املحرِّك. وتجديد القيادة غرفة وتصميم األرضية لتشييد الوقت حان ثم القارب.
يُشاهد كان األمسيات، وخالل املهام. من تماًما جديدة مجموعة تعلُّم يصحبها خطوة كل
جديد كتالوج يظهر يوٍم كل ويف الزجاجية، األلياف تقنيات ح توضِّ التي الفيديو رشائط

الواردة. اإللكرتونية الرسائل صندوق يف البحرية لإلمدادات
عبارة وهي نوح»؛ «سفينة ظهرت شهور، مدار عىل امتدَّت العمل من ساعات وبعد
للقارب كان الطويلة. البخارية القوارب شاكلة عىل أمتار سبعة طوله خشبي قارب عن
مصنوعة قيادة وغرفة اللون، أصفر الشكل، رائع وخط السطح، أملس اللون، أبيض هيكل
بالكامل، تجديده تمَّ مريكروزر طراز محرك بالطاقة ويُزوِّده الدردار، خشب من بإتقان
وتهادى سالسة، يف املياه صفحَة القارُب عال الوقود. استهالك يف بالكفاءة يتسم ال أنه إال
املائجة املياه وفوق اللون البيضاء األمواج ِقَمم عرب طريقه وشقَّ نعومة، يف السطح فوق
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دوًما األنظار الفتًا البناء؛ مواد من بشحنات ًال محمَّ كبريًا َمركبًا بثقٍة وسَحب وثِقة، بثباٍت
أين «ِمن قائًال: زوجي سؤال عىل أحدهم تجرَّأ وقد الجمهور. من مرأًى عىل انطالقه عند
يف التفاُخر نربة إخفاء عن عاجز وهو يُجيب، زوجي وكان القارب؟» ذلك عىل حصلت

بنفيس.» «بنيتُه قائًال: صوته،
تلك جانب وإىل أتخيل. كنُت مما أكثر وماًال وقتًا خشبي قارٍب بناء استغرق لقد
الثقة؟ هذه جاءته أين من املهمة. مع زوجي بها تَعاَمل التي الثقة من اندهشُت املفاجآت،
منازل، بنى لقد أَجل، قط؛ قبُل من قاربًا زوجي يَبِن لم عليه؟ ارتكز الذي األساس ما
املقيَّدة النفقات وكانت تقدًما يُحِرز املرشوع كان وبينما قاربًا. يَبِن لم ولكنه أثاثًا، م وصمَّ
أتساءل أن — املالية الناحية من — الحكمة من أنه شعرُت تتزايد، االئتمان بطاقة عىل
قاربًا فعًال سيكون «هل به؟» تقوم الذي ما تعرف «هل قائلة: تقريبًا شهرية بصفٍة
ولكنَّني به، أقوم الذي ما أعرف ال «كال، دائًما: واحدًة إجابته وظلَّت استخدامه؟» يُمكننا

كذلك؟» أليس قارب، إىل بحاجٍة إننا األمر. سينتهي بالتأكيد، أتعلم.
إنه حيث جامعي؛ ِخريٌج فمايكل أزعجتْني؛ الواقع يف إنها بل تَُفتْني، لم ُمفارقة َة ثَمَّ
وبالنسبة عمره، من الثالثينيات أوائل يف الصناعية الهندسة يف علمية درجٍة عىل حصل
الواقع، يف كمتعلم. بنفسه بالثقة إحساسه طورت تَجِربًة الجامعية الدراسة تكن لم إليه
األنفس، بِشقِّ أفلت بأنه شعور يتملكه وهو الجامعة يف تخرَّج إذ تماًما؛ العكس حدث لقد
كان التي الظروف بسبب بالتوتُّر وإحساس تعلمه، ما حيال الشديد باإلحباط وشعور
وضايَقني والده. إىل بنفسه ثقته تطوير يف الفضل يعزو فهو ظلها؛ يف يتعلم أن منه ع يُتوقَّ
تكون أن ينبغي به. القيام باستطاعته كان فيما إيمانه يف شككتْه الجامعة يف تَجِربته أن
الشعور عليها يرتكز التي التَّعلُّم مهارات تنمية للطالب يُتيحان ومكانًا مرحلًة الجامعة

بالثقة.
استعداٌد لديه يكون قد طالبي ِمن َمن أتخيَّل أن حاولُت مليٍّا، التفكري أثناء ويف
يف أَر لم أحد. بايل عىل يخطر لم القليل. عنه يَعرف د ُمعقَّ تعليمي مرشوٍع مع ليتعامل
زوجي بهما واجه اللتني واملثابرة الثقة يُشبه شيئًا للحق، إحقاًقا نفيس، يف أو طالبي
املتاحة التجاِرب نوعية يف التفكري إىل قادني وهذا خشبي. قارٍب بناء كيفية لتعلُّم حاجته
التَّعلُّم مهارات وتُنمي بالنفس، الثقة هذه تُنمي أن شأنها من التي الدراسة قاعة داخل
مقتنعًة رصت ولكنَّني الفور، عىل السؤال ذلك عن اإلجابة أستطع لم هذه. املتطورة
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بالنفس الثقة وتنمية التَّعلُّم مهارات تنمية هي معلمًة بصفتي ي َمهامِّ إحدى بأن فعًال
املهارات. هذه الستغالل

الخاصة الجوانب من العديد حيال تفكريي طريقة من غريَّ الهدف ذلك تحديد إن
من تحوَّل لقد مختلفة. زاويٍة من الدرايس املقرَّر محتوى أرى فبدأُت التدريس؛ بعملية
به أستعني يشءٍ إىل بتغطيته أقوم شيئًا كونه من وتغريَّ وسيلة، كونه إىل غايًة كونه
كانوا الطالب أن افرتاض عن توقفُت التَّعلُّم. بعمليات الوعي وتنمية التَّعلُّم مهارات لتنمية
ويكتسبون نقدية، بطريقٍة ويُفكِّرون األسئلة، ويَطرحون األمثلة، ون يَشتقُّ كيف يتعلمون
للطالب كان فإذا بذلك. أقوم وأنا يل مالحظتهم طريق عن األخرى املهارات من كبريًا عدًدا
التقييم رأيُت كما أنا. وليس يمارسونها؛ َمن هم يكونوا أن فعليهم املهارات، هذه تنمية
لتعزيز فعاًال موضًعا صار فقد الدراسية؛ التقديرات تُنتج آليٍة مجرَّد من أكثر بوصفه

األقران. وتقييم الذاتي التقييم مهارات وتنمية التَّعلُّم عملية
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس نحو تدرييس طريقة تحوُّل استمر بينما وهكذا،
إىل املستِند بروكفيلد، كتاب عرَّفني لقد التَّعلُّم. عن ا حقٍّ أعرفه ما ضآلة مدى أدركُت
االهتمام انترش نفسه، الوقت ويف الجديدة. املصادر أنواع بجميع الجيدة، املراجع من عدٍد
قد التَّعلُّم وكأنَّ تقريبًا األمر بدا لوهلٍة رسيًعا. انتشاًرا العايل التعليم مرحلة يف بالتَّعلُّم
متاحة األنواع شتى من مطبوعات هناك كانت جديد. من اكتشافه أُعيد ربما أو اكتُشف
آخر. مصدٍر إىل يقودني املصادر أحد تاركًة منظَّمة، غري بطريقٍة قرأتُها وقد للقراءة،
أتبنَّاها كنُت التي الجديدة األساليب أن اكتشفُت التَّعلُّم عملية عن املزيد أتعلم كنُت وبينما
علمية. أبحاٌث تدعمه منها الكثري وأن الرتبوية، النظريات من متنوعة مجموعٍة عىل ترتكز

معرفتي تنظيم (2-1)

كنُت التي املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس وأساليب االسرتاتيجيات خليط تنظيم أُجرِّب لم
الذي التوقيَت هو هذا كان الكتاب. هذا من األوىل الطبعة عىل العمل بدأُت حتى أُطبقها
بممارسة خاصة أساسية جوانب خمسة حول التغيريات تلك جمع يمكن أنه فيه الحظُت
امُلتمرِكز التدريس حيال تفكريي طريقة تُنظِّم الخمسة الجوانب تلك وظلَّت التدريس. مهنة
لكل ص ُمخصَّ واحد فصل َة ثَمَّ الطبعة، وهذه األوىل الطبعة من كلٍّ ويف املتعلم. حول
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التدريس موضوع يف عميل جوهر الخمسة الفصول هذه وأعترب الجوانب. هذه من جانٍب
املتعلم. حول امُلتمرِكز

تستحق فإنها للغاية، محورية التدريس بعملية الخاصة الجوانب هذه ألن ونظًرا
حول امُلتمرِكز التدريس بها يُغريِّ التي بالكيفية أبدأ خاصة. مقدمة لها تُفَرد أن اآلن
هذه يف ذلك أفعل ولكني األوىل، الطبعة يف الفصل بهذا أبدأ لم املعلم». «دور من املتعلم
أعضاء إىل بالنسبة منطقي أمر ألنه عنده؛ من للبدء جيد موضٌع هذا أوًال: لسببني؛ الطبعة
تُخرب التي الطرق تلك ليست التَّعلُّم عملية ع تُشجِّ التي التدريس فُطرق التدريس؛ هيئات
تلك هي وإنما يعرفوه، أن لهم ينبغي وما يفعلوه أن لهم ينبغي بما باستمراٍر الطالب
أحد يَستطيع فال املعرفة؛ اكتساب تيسري طريق عن التَّعلُّم عملية ع تُشجِّ التي الطرق
هذا من أبدأ وثانيًا: أنفسهم. الطالب سوى دة واملعقَّ الصعبة التَّعلُّم بمهمة يضطلع أن
أول كونه من متأكدًة لسُت بالغة. أهمية ذو محوري أمر هو املعلم دور تغيري ألن املوضع
حاله. عىل املعلم دور بقَي إذا آخر تغيرٍي أي إحداث يُمكن ال أنه إال تغيريه؛ يجب يشء
عىل َقبوله يَسُهل قد التغيري هذا أن من الرغم عىل ألنه بالغة؛ أهمية ذو األمر هذا أن وأُكرِّر
ليس الدراسة قاعة داخل التَّعلُّم عملية تيسري أن معظمنا اكتَشف فقد الفكري، املستوى
التحديات من مجموعًة املعلمني أمام األمر هذا يَطرح ثمَّ، ومن اإلطالق؛ عىل بسيًطا أمًرا

املتواصلة.
مستوى عىل املرونة من أكرب قدًرا الدراسة قاعة داخل السلطة» «توازن تغيري يتطلَّب
املعلمني معظم أنَّ لدرجة البديهيات، من فهي به؛ مسلًَّما أمًرا املعلم ُسلطة تَُعد املفاهيم.
جهًدا املعلمون يبذل يُدركونه، ال أم األمر ذلك أيُدركون وسواءٌ األمر. ذلك إىل ينتبهون ال
الطالب سيتعلمه ما يُقررون فهم بالطالب؛ الخاصة التَّعلُّم عمليات عىل للسيطرة هائًال
التَّعلُّم، عملية تحدث ظلِّها يف التي الظروف ويُهيئون اإليقاع، ويُحددون سيتعلمونه، وكيف
تُربِهن شهادًة يُمنحون النهاية ويف الدراسة، قاعة داخل التواصل عملية انسياب ويُنظِّمون
يتبقى ماذا إذَن، وه. تَلقَّ الذي التعليم جودة ومدى جيًدا، تعلموا قد الطالب كان إذا ما عىل
أال اإلطالق؛ عىل قراٍر أهمُّ هو للطالب تبقى ما أن املفارقة قبيل من يُقرِّروه؟ لكي للطالب
يستطيعون ال املعلمني أن من الرغم وعىل ال. أم سيتعلمون كانوا إن الطالب يُقرِّر أن وهو
لكي الطالب تحفيز عىل بإيجابيٍة يؤثِّروا أن بإمكانهم فإنَّ التَّعلُّم، نتائج يضمنوا أن
والتحدي التَّعلُّم. عملية يف والتحكم السيطرة من قدًرا الطالب يَمنحون حني وذلك يتعلموا؛
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هذه عىل العثور هو املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس يَتبعون الذين املعلمني، أمام املاثل
مع يَتناسب بما املسئولية، ل وتحمُّ األمور بزمام اإلمساك للطالب تتيح التي االسرتاتيجيات
إعداد هو التدريس من النوع هذا اتباع وراء الهدف إن األمر. مع التعامل عىل قدرتهم

الذات. وتنظيم وتوجيه باالستقاللية يَتسمون متعلمني ليُصبحوا طالٍب
عملية جْعل إىل الرامية التغيريات أمام األقوى العائق بوصفها املحتوى» «وظيفة تَربز
لهم ينبغي املحتوى من كبري قدر لديهم فاملعلمون املتعلم؛ حول أكثر متمركزة التدريس
ال فهم إليهم، بالنسبة مألوف وغري جديٍد محتًوى عىل الطالب يعمل وعندما تغطيته،
امُلتمرِكزة املقررات تزال ال التدريس. هيئات أعضاء مثل الكفاءة من نفسه بالقدر يُغطُّونه
املحتوى «يُوظِّفون» هنا املعلمني ولكنَّ املحتوى، من كبري قدٍر عىل تحتوي املتعلم حول
ولكنهم املعرفية، القاعدة لتنمية — دوًما اعتادوا كما — يُوظِّفونه وهم تغطيته؛ من بدًال
التعليمية. حياتهم مدار عىل الطالب سيحتاجها التي التَّعلُّم مهارات لتنمية أيًضا يُوظِّفونه
وأحيانًا أنفسهم، عىل ُمعتمدين املحتوى تعلُّم لهم يتيح التَّعلُّم بمهارات الطالب تسليح إن

عادًة. دراستها من االنتهاء بعد أو نفسها املادة دراسة أثناء هذا يكون
إحداث يف املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس طرق يتبعون الذين املعلمون، يَرشع
التَّعلُّم»؛ عملية تجاه «املسئولية من أكرب قدًرا يتحملون الطالب تجعل التي التغيريات
أَجتمَع سواءٌ األجواء، تلك عىل ويُحافظون التَّعلُّم، عىل باعثة أجواءٍ خلق عىل يعملون فهم
يعتمدون والطالب املعلمون صار لقد اإلنرتنت! شبكة عرب أم الدراسة قاعة داخل الطالب
من املهامَّ يؤدُّون فالطالب األمام. إىل التَّعلُّم بعملية للدفع الخارجي التحفيز عىل كثريًا
َة ثَمَّ ألن أو لالختبار، سيَخضعون ألنهم الدراسية؛ والتقديرات الدرجات عىل الحصول أجل
والرتهيب الرتغيب أساليب دون ومن ذلك. تستلزم التي الدراسية املتطلبات من آخر نوًعا
التَّعلُّم نحو الطالب ه يُوجَّ أن يجب ثَمَّ، من بالتدريج. التعليمية األنشطة تتوقف هذه،
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق يتبعون الذين املعلمون يُتيح لذا مختلفة؛ بطريقٍة
حضور مثل: التَّعلُّم، عملية حيال يتخذونها التي القرارات عواقب خوض فرصَة للطالب
ويبذل الجماعي. العمل يف املشاركة وعدم لالختبار، املذاكرة وعدم تحضري، دون الدرس
التَّعلُّم حب لنْقل جهد من لديهم ما أفضل التدريس من النوع هذا يتبعون الذين املعلمون

الدرجات. يف مطلًقا يُفكِّرون وال التَّعلُّم يف حياتهم يقضون فاملعلمون وُمتعته.
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق يَتبعون الذين املعلمون، يُعيد النهاية ويف
ما املعلمون يُقيِّم بالغرض، وبدايًة به». املرتبطة والعمليات التقييم «أغراض يف التفكريَ
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مدى عىل بالشهادة مهنيٍّا ُملزمون فهم لسببني؛ به القيام يستطيعون وما الطالب يعرفه
ألن االختبارات مثل التقييمية األنشطة يستخدمون أنهم إال العلمية؛ للمادة الطالب إتقان
عملية تُشجع أن يُمكن أموٌر كلُّها نتائجها وظهور لها والخضوع لالختبارات التحضري
التعليمية القدرات زيادة هو التدريس من النوع هذا يَتبع الذي املعلم فهدف التَّعلُّم.
أو مهارًة يؤدُّون أو منتًجا الطالب فيها يُنِتج تَجِربة أي من ل متأصِّ كجزء األقىص للحد
هذا يف املشكلة فتكون بالتقييم، امُلرتبطة العمليات إىل بالنسبة أما معرفتهم. يَستعرضون
األقران وتقييم الذاتي، التقييم مهارات لتنمية الطالب أمام املتاحة الُفرص قلة هي املقام
األهمية، من كبري قدٍر عىل تزال ال الدراسية التقديرات ألن ونظًرا الجامعية. الدراسة أثناء
الناضجني املتعلمني أن غري الطالب؛ ألعمال دراسيٍّا تقديًرا يَضعوا أن املعلمني عىل يجب
بَناءة. بطريقٍة لآلخرين تقييمات تقديم ويستطيعون الذاتي التقييم بمهارات يتمتعون
تعليمية تَجاِرب املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس طرق يَتبعون الذين املعلمون، م ويُصمِّ
املعلمون هؤالء ويَطمح وتنميتها، املهمة املهارات هذه استكشاف فرص للطالب تُتيح

الدراسية. التقديرات وضع عملية نزاهة تمسُّ ال وأساليب اسرتاتيجيات إىل ل للتوصُّ
للتفكري التنظيمي النسق بهذا آَخرون استعان الكتاب، لهذا األوىل الطبعة صدور منذ
اإلصدارات. ونرش التقديمية العروض تقديم عند املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب يف
الطبعة لهذه األسايس الهيكل يُمثِّل فهو ثَمَّ ومن ومفهوًما؛ منطقيٍّا النسق هذا يزال وال

كذلك. الثانية

التَّعلُّم عملية وتستمر (3-1)

وواصلُت الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصدار بعد أخرى سنوات خمس ملدة َدرَّسُت
تحديد يُمكنني ال لكن جديدة. أساليب وتطبيق أستخدمها كنُت التي األساليب تنقيح
أستمتع كنُت أشياء مجرد من جمعتُها التي األساليب مجموعة فيه تحوَّلْت الذي التوقيت
الطريقة عىل بالتأثري املطاف بها انتهى هكذا، بالتدريس. خاصة فلسفٍة إىل بتطبيقها
كثرية أشياء ْت تغريَّ فلقد التدريس؛ ملهنة ممارستي جوانب من جانٍب كل يف بها أفكر التي

ِرصتُها. التي املعلمة عىل التعرُّف يف صعوبة أجد أنني لدرجة
يف األسلوب هذا بخصوص أخرى نقاط عدة إىل توصلُت العمل، عن تقاُعدي قبل
متطورًة مهاراٍت يتطلَّب فهو للتدريس؛ أسهل طريقًة ليس األسلوب هذا أوًال: التدريس؛
التَّعلُّم، أجل من أكثر أنفسهم عىل الطالب يعتمد فحني التعليمي، بالتصميم خاصة
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إلرشاكهم املستخَدمة باألنشطة مباًرشا ارتباًطا له تعلُّمهم وكيفية يتعلمونه ما يرتبط
األنشطة هذه كانت إذا أفضل وبطريقٍة أكرب قدًرا سيتعلمون ثَمَّ وِمن التَّعلُّم؛ عملية يف
األنشطة من الكثري كان املنزل. يف أم الدراسة قاعة داخل أكانوا سواءٌ التصميم، جيدة
من العديد يف الطالب يها يؤدِّ التي ذاتها األنشطة هو أستخدمها، كنُت التي التعليمية،
والعروض األبحاث، وتقديم متعدد، من االختيار اختبارات املثال: سبيل عىل األخرى؛ املوادِّ
والتحكم مواصفاتها تغيري إمكانية يف التفكري دون بها أستعني وكنُت الجماعية. التقديمية
هذه يف التفكري أعدُت وعندما إياه. تعلُّمهم وطريقة الطالب تعلَّمه فيما تؤثر بُطرق بها
خربات عن يسفر أن يمكن التغيريات أيُّ دوًما الواضح من يكن لم واألنشطة، الواجبات
من الكثري عىل الحصول طريق عن املناسبة التغيريات إىل توصلُت وقد أفضل. تعليمية
سؤالهم عن وتوقفُت والخطأ. التجربة أسلوب واتباع بخصوصها، الطالب من التقييمات
التي الجهود عىل النشاط هذا تأثري يُت وتقصَّ ال، أم «أعجبهم» بعينه نشاٌط كان إذا عما

للتعلم. يبذلونها
أجل من أكثر وقٍت من املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس يتطلَّبه ما إىل باإلضافة
عىل كثريًا يَعتمد ال ألنه الصعوبة من أكرب بقدٍر يتسم فهو لجوانبه، املسبق التخطيط
االفرتاضية أو الفعلية الدراسة قاعة تدخل ال فأنت اتباعه؛ يجب محدَّد سيناريو وجود
والخطوات األمثلة جميع عىل تحتوي محارضة بإتقان، ة ُمعدَّ محارضة ومعك اإلنرتنت عرب
السابقة العلمية باملادة الخاصة والروابط اإلجابات) حتى (وربما واألسئلة االنتقالية
الناحية من امُلبهرة باوربوينت برنامج رشائح عىل للعرض الجاهزة املشكالت ونماذج
حيث فك؛ ترصُّ تحت لتكون العلمية املواد من كاملة بمجموعٍة جيًدا تستعدُّ وإنما البرصية،
تعرف مبارشًة، املوقع يف يعمل خبري وكأي جيًدا، ُمعدَّة أدوات مجموعة يَديك تحت يكون
يشءٍ كل تَمتلك لن بأنك احتمال َة ثَمَّ ذلك، من وبالرغم الوقت. أغلب إليه ستحتاج الذي ما
ومع املحتوى، مع السابقة خربتك عىل تعتمد الحالة، هذه ويف األيام. بعض يف تحتاجه
أو بالغرض، يفي األدوات مجموعة من آخر شيئًا لعلَّ حينها الطالب. ومع التَّعلُّم، عملية
الحصول من تتمكَّن أن إىل الراهن الوقت يف لديك متاح هو بما االستعانة عىل قادًرا تكون

بعد. فيما فعًال إليه تحتاج ما عىل
فيها يتبعون التي الدراسة قاعات داخل بمفردهم يعملون ال املعلمني أن أدركت كما
أيًضا؛ التَّعلُّم عملية يف رشكاء الطالب يصري بل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب
املسألة أو النظرية أو املوضوع فهم عىل سيساعدهم ما املعلمني مع يستكشفون فالطالب
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قبل. من وجدته أن يل يسبق لم الطالب مع الرشاكة من النوع وهذا أفضل، نحٍو عىل
وتقييمات، مقرتحاٍت جميًعا قدَّمنا التَّعلُّم، من وأفضل أكرب قدٍر عىل نركز كنا ألننا ونظًرا
هذا أضفى وقد والرؤية. الفهم مستوى عىل قت تحقَّ التي اإلنجازات بتلك جميًعا واحتفلنا
إليه أحتاج كنُت ما بالضبط وهذا الدراسة؛ قاعة أجواء عىل والتلقائية الحماس من نوًعا
لعميل األخرية السنوات تلك خالل التدريس ملهنة وحبي وحمايس اهتمامي عىل للحفاظ

الدراسة. قاعة داخل
منجذبًة نفيس وجدت املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب خربتي زادت كلما
أُجرِّب أن يف رغبة عندي وبقيت وتحديًا. حافًزا يل مثَّلت التي الدراسية األنشطة إىل
التي التَّجاِرب تلك حتى — أُطبِّقها كنُت التي اإليجابية التَّجاِرب تَُعد هكذا جديدة. أشياءَ
التدريس أساليب بضخِّ منتظمة بصفٍة أويص اآلن أنني وراء السبَب — كثريًا تنجح لم
يتخيله مما أكثر ُمِملة صارت التي التدريس لُطرق كرتياٍق تدريجيٍّا املتعلم حول امُلتمرِكز
بصفتي نفيس تجاه باالرتياح شعوٌر انتابني املاضية القليلة السنوات تلك وخالل أحد.

املهني. مشواري خالل مىض وقٍت أي من أكثر معلمًة
نوًعا يوفر للتدريس الطريقة هذه اتِّباع أن أيًضا فهمُت العمل، عن أتقاعد أن وقبل
طريقًة ليست للتدريس الطريقة فهذه الشخيص؛ املستوى عىل بالرضا الشعور من أعمق
هي وإنما املعلم؛ بأداء عالقة لها وليس الرتبوي، املستوى عىل استعراضيًة مهاراٍت تُربز
عملية حدوث يف تساعد التي لإلسهامات املعلمني وتقديم الطالب تعلُّم حول تدور طريقة
عىل مبارشًة تُؤثِّر بأشياء تقوم أن معلًما، باعتبارك فيُمكنك، الواقع؛ أرض عىل التَّعلُّم
رات التصوُّ تثري أحيانًا، تعلمه. يُجيدون مًدى أي وإىل الطالب، يتعلمه الذي املحتوى قدر
مهارات تنمية عىل الطالب تُساعد أن يُمكنك كما الطالب، شغف فكرك تأرس التي الذهنية
تُساعدهم أن ويُمكنك التَّعلُّم. مهامِّ من مهمٍة كل مع تعاملهم طريقة تُغريِّ التي التَّعلُّم
وتقييم جيدة، أسئلة وطرح الفرضيات، عىل واالعرتاض ناقدة، بعنٍي القراءة تعلم عىل
أن وبإمكانك بًرشا، بوصفهم ر والتطوُّ النمو عىل الطالب تُساعد أن فبإمكانك اإلجابات؛
مهنة إنها فيها. املبذول الجهد تستحق عمليًة التدريس مهنة يجعل ما وهذا حياتهم، تُغريِّ

فارًقا. تُحِدث
هذا يُثريه الذي االهتمام جزئيٍّا ويُحفزني املجال، هذا يف العمل أُواصل تقاُعدي، منذ
أمام التحدُّث مني يُطلب عندما ولكن أخرى، كتبًا ألَّفُت لقد اآلخرين. نفوس يف األمر
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هذه واصلْت ولقد املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس حول دائًما حديثي يدور يكاد الجمهور،
تفكريي طريقة تغيريَ املتنوعة التدريس هيئات أعضاء مجموعات مع املتواصلة املناقشاُت
من جديدة طبعٍة إلصدار آخر تحفيز بمنزلة وكانت املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس يف

الكتاب. هذا
الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصدار منذ نُرشت عديدة، جديدة مطبوعات أثََّرت كما
تَروي التي الحكايات وبعض ومقاالت، كتب فهناك املوضوع؛ يف تفكريي طريقة عىل
توجد أيًضا. فشلها يصف اآلخر والبعض املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أساليب نجاح
بسيطة تعديالت بمنزلة اآلخر والبعض ُمبتَكر، بعضها الجديدة، لألساليب توصيفات
والتعليم الرتبية عن بعضها األبحاث؛ من كبري عدد وهناك الشائعة. املمارسات عىل أُدخلت
إىل الدراسات بعض وتشري معينة. دراسية صات بتخصُّ متعلق منها الكثري أن إال عموًما،
مجموعة أثر إىل أخرى دراسات تشري حني يف التعليمية؛ النتائج عىل معني أسلوب آثار
ألن ونظًرا واحدة. مادة عىل ُطبَقت والتي املتعلم، حول امُلتمرِكزة التغيريات من متنوعة
من الكثري فإن املختلفة، الدراسية صات التخصُّ من ا جدٍّ كبري عدٍد يف موجودة األبحاث هذه
يف يتشاركون أنهم من الرغم عىل أخرى، مجاالٍت يف يعملون َمن يعرفه ال والنتائج األسئلة
بعدٍد األبحاث وتستعني بعٍض. أعمال من الكثري بعضهم يتعلم وقد نفسها، االهتمامات
العملية؛ الناحية من كلها استخدامها يُمكن ال التي املختلفة املنهجيات من للغاية كبري
األمر هذا اعتربُت وقد تطبيقها. تبعات واستكشاف نتائجها من االستفادة املمكن من لكن

جديد. كتاب وإعداد الراهن، الوقت بمقاييس قديٍم كتاٍب يف النظر إلعادة آَخر سببًا
أوَشك قد الجزيرة عىل منزلنا بناء كان الجديدة، الطبعة هذه عىل العمل بدأُت حني
إىل تستند املدفأة وكانت املعيشة، غرفة يف كبريًة مدفأًة بنى قد مايكل كان االنتهاء. عىل
غريبًا منزًال لدينا أن أظنُّ به. وتحيط ملنزلنا الخلفيَّ الحائَط تُشكِّل التي الضخمة الصخرة
الربنامج ذلك يف ما يوًما ترانا ولعلك عجيبة»، «منازل برنامج يعرضها التي باملنازل أشبه
عىل اشتملت التي املرشوعات من آَخر مرشوٍع بمنزلة املنزل هذا بناء كان التليفزيوني.
النتائج هذه اكتملت وقد املذهلة، والنتائج األثقال وحمل والتجريب التَّعلُّم من كبري قدٍر
بالطابق املوجودة الورشة ويف املدخنة. من ُمنبعثًة بثقٍة طريقها األدخنة ت شقَّ أن بمجرد
األول، القارب إىل بالنسبة تتشكل. نوح» «سفينة من الثانية النسخة مالمح كانت السفيل،
وضع فعند األوىل.» املرة يف معرفته إىل أحتاج كنُت يشءٍ كل أتعلم «لم قائًال: مايكل فرسَّ
الصيف، فصل خالل أشهر أربعة ملدة الطلق الهواء يف وتَْركه املياه يف خشبي قارب
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لهيكل التوضيحية الرسومات بنفس القارب هذا بدأ مشكلة. الخشب تسوُّس يصبح
وعلَّق التصميم. حيث من األهمية بالغة ات بتغريُّ واتَّسم مختلًفا، بدا ولكن األول، القارب
كان إن سنرى حسنًا، عاًما.» عرش لخمسة ليدوم القارب هذا أبني «أنا قائًال: مايكل
طراز من قارب هناك كان الجديدة، نوح» «سفينة من االنتهاء وبعد فعًال! سيتحقق ذلك
مايكل تساءل اآلخر. السُفن مرآب يف ترميمه بانتظار ١٩٦١ لعام يعود كرافت» «كريس
الكثري هناك ولكن أعرف، ال ا؟ جدٍّ عتيًقا خشبيٍّا قاربًا م تُرمِّ «كيف قائًال: نفسه عن وأجاب

تعلُّمها.» يل ينبغي األشياء من

امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس عليها يقوم التي النظريات (2)

دعني بموضوعنا، الصلة ذات النظريات مناقشة إىل لتجربتي الرسد هذا من ننتقل كي
أسلوب إنه املتعلم. حول امُلتمرِكز للتدريس األساسية املقومات أنه أُوِمن أصبحت صما أُلخِّ
إىل بالنسبة الشاغل الشغل هو الطالب به يقوم ما أن بمعنى التَّعلُّم؛ عىل يُركز للتدريس
يكشف تعريفها لكنَّ سطحي، مستًوى عىل التَّعلُّم» عىل «يُركز عبارة فهم يَسهل املعلم.

والتعقيدات: التفاصيل من املزيد

بالصعوبة تتسم التي التَّعلُّم عملية جوانب يف الطالب تُرشك للتدريس طريقة إنه (١)
والفوضوية.

التَّعلُّم. عمليات عىل السيطرة بعض منحهم طريق عن زهم ويُحفِّ الطالب يُمكِّن إنه (٢)
واقعية) أم افرتاضية أكانت (سواءٌ الدراسة قاعة ُمعتربًا التعاون، يشجع إنه (٣)

نفسها. التعليمية األهداف يف الجميع فيه يشرتك مجتمًعا
يتعلمونه. وكيف يتعلمونه فيما التفكري عىل الطالب يحثُّ إنه (٤)

التَّعلُّم. مهارات بشأن واضحة تعليماٍت عىل يشتمل إنه (٥)

القادمة. الفصول يف املعقدة التفاصيل هذه كل عن واملزيد املزيد ويوجد
األساسية الخصائص هذه بها خرجْت التي الكيفية استعراض عىل اآلن وسأركز
وكيفية املختلفة الرتبوية النظريات من عدٍد رحم من املتعلم حول امُلتمرِكز للتدريس
عدًدا أن من الرغم وعىل فريد. نحٍو عىل النظريات لهذه التعليمي األسلوب هذا تطبيق
بالنسبة تُمثِّل أنها يدَّعون قد التدريس أساليب من النوع بهذا يستعينون ممن ِمنا كبريًا
املهنية، ملمارستنا راسًخا أساًسا وتُشكِّل التعليمية قراراتنا وراء تقف التي الفلسفة إلينا
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فلسفًة أو نظريًة باعتباره الرتبوية األدبيات يف إليه يُشار ال التدريس من الشكل هذا فإن
فيما بإيجاز حة املوضَّ كتلك قائمة بنظرياٍت عادًة يرتبط فهو ذلك، عن ِعوًضا تعليمية.

ييل.

الذاتية والكفاءة العزو نظرية (1-2)

إليه يَعزو الذي السبَب التعليم، مجال عىل تطبيقها عند اإلسناد)، (أو العزو نظرية تُحدِّد
،(١٩٥٨) هايدر إىل النظرية هذه وضع يف الفضل ويرجع فشَلهم. أو نجاَحهم الطالب
يُحاول عندما .(١٩٩٢) كوفينجتون مثل وباحثني (١٩٨٦) وينر يد عىل أكثر وُطورت
هذه يَعزون فإنهم ما)، اختباٍر يف أدائهم (مثل األكاديمية النتائج إحدى تفسري الطالب
أو بها يتَّسمون التي الكفاءة مدى أي املجهود؛ أو القدرة إىل ا إمَّ عامة بصفٍة النتيجة
الطالب. سلوك عىل العزو تأثري قوة مدى جميًعا الحْظنا ولقد بذلوه. الذي الجهد مدى
ما، بيشءٍ القيام عن عاجزون بأنهم مقتنعون وهم الدراسة قاعة عادًة الطالب فيدخل
ُمحنَّك معلم أخربني مرة وذات الخطب. إلقاء أو الرقص أو املشكالت حل أو الكتابة مثل
لديهم ألشخاٍص التدريس عند واجهه تَحدٍّ أصعب أن التطويرية الكتابة مادة يُدرِّس
تكتب أن تستطيع فكيف فعًال. الكتابة مقدورهم يف بأن إقناعهم كان الكتابة يف مشكالت
ال أنا أيًضا. أنفسنا يف نراها املعتقدات هذه وبعض ذلك؟ عىل بالقدرة تتحىل ال كنت إذا
وعندما التكنولوجيا، أدوات معظم تشغيل أستطيع وال الكمبيوتر، أجهزة مع التعامل أُجيد
عن التحكم جهاز يعمل كيف أعرف ال ألنني التليفزيون؛ أشاهد ال املنزل زوجي يُغادر
رضورية به املوجودة والثالثني الخمسة األزرار هذه كل فهل به، الخاص السخيف بُعد،

ا؟ حقٍّ
تُحدِّده السببي) العزو مصدر (أو السبب أن كيف أيًضا العزو نظرية تَستكشف
الطالب يتحكَّم هل واملوضع. والثبات التحكم إمكانية وهي: ،(١٩٨٦) وينر عنارصعرَّفها
فيه، التحكم يُمِكنهم يشءَ ال به، يُوَلدون شيئًا القدرة اعتبار إىل الطالب يميل السبب؟ يف
أدائك ضعف وراء مثًال السبب هو القدرة إىل االفتقار كان إذا ُمتغري؟ أم ثابت السبب هل
تفسري ب يُصعِّ مما األرجح؛ عىل يتغري ولن ثابٌت السبب هذا فإن الرياضيات، مادة يف
عوامل أم داخلية بعوامل مرتبط املوضع هل مثًال. حظ رضبة إىل سببه تَعُز لم ما النجاح
يضع أو االختبار يف «ُمحرية» أسئلة يضع املعلم بأن االعتقاد املثال: سبيل عىل خارجية؟
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عىل خارجيٍة قًوى َلوَم للطالب يُتيح منزيل كواجب أعطاها التي تلك عن مختلفة مسائل
السبب. بعزو املوضع يرتبط مًدى أيِّ إىل أيًضا ح يوضِّ وهذا األداء، َضعف

الطالب بمعتقدات — العزو نظرية من الصلة قريبة وهي — الذاتية الكفاءة ترتبط
،(١٩٩٧) باندورا أوضح وقد ال. أم ما يشءٍ تعلُّم بإمكانهم كان إذا ما أي قدراتهم؛ حيال
يُمكنهم ما بخصوص الطالب يعتقده ما أن املجال، هذا يف تأثريًا األكثر الدراسات صاحب
اختيار من بدايًة األكاديمية، القرارات أنواع جميع عىل يُؤثِّر إنجازه يمكنهم ال وما إنجازه
هذه وقوة العمل. مقابالت وراء وسعيهم األنشطة، يف املشاركة وحتى الدرايس ص التخصُّ
دراية عىل الطالب يكون ربما حيث االمتحانات؛ توتُّر مثل: أشياء توضحها املعتقدات
يف الشكوك أنواع جميع يُثري االختبار موقف ألن نظًرا ولكن العلمية، باملادة ا جدٍّ جيدة

ضعيًفا. يكون باالختبار أداءه فإن قدراته،
من متنوعة مجموعٍة من تتشكَّل الذاتية بالكفاءة الخاصة املعتقدات ألن ونظًرا
أهميٍة ذا مساعًدا عامًال الفصل وزمالء املعلمون يكون فقد املختلفة، املعلوماتية املصادر
يف الطالب يُوَجد أن يجب الذاتية، بالكفاءة شعور بناء أجل ومن الصدد. هذا يف كربى
أهمية من تُقلِّل (٢) اكتسابها. يُمكن مهارة أنها عىل القدرة تُفرسِّ (١)» تعليمية مواقف
واإلنجاز التقدُّم لقياس الذاتية املقارنة عىل الضوء وتُسلِّط التنافسية االجتماعية املقارنات
التعليمية» البيئة عىل السيطرة بعض ممارسة عىل الطالب قدرة تُعزِّز (٣) الشخيص.

ص٢٦). ،١٩٩٨ وسيمونز، وكينزي، ومولر، (ستيدج،
متعلمني. بوصفهم كثريًا بأنفسهم يثقون ال الطالب من كبريًا عدًدا أن هي الخالصة
بأشياء املعتقدات هذه تحدي طريق عن املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب ردُّ ويأتي
احتمالية تزيد أن شأنها من بإحكام، متسلسلة دراسية واجبات مجموعات تقديم مثل
فارًقا، املجهود بها يُحِدث التي للكيفية جلية توضيحات طريق وعن النجاح، تحقيق
وتجاه التَّعلُّم، عملية تجاه املسئولية ل تحمُّ للطالب تُتيح التي التدريس ُطرق طريق وعن

التَّعلُّم. حيال يتخذونها التي القرارات

النقدي والتعليم الراديكايل التعليم (2-2)

يف العظيمة الشهرة ذات التعليمية، النظرية هذه فريري الربازييل الرتبوي ه املوجِّ أوضح
التدريس أصول «علم بعنوان ١٩٧٠ عام نُرش الذي كتابه يف مرٍة ألول الحايل، الوقت
الرئيسية الفرضية وتَعتمد .(١٩٩٣ عام نرشه أمريكي نارش أعاد (الذي للمضطهدين»
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أن من الرغم عىل بالتبادل، هنا املصطلحني (سأستخدم النقدي أو الراديكايل للتعليم
للتغيري أداة التعليم أن فكرة عىل املصطلحني) بني يُميزون املجال هذا يف العامِلني
يف ص٥٧) ،١٩٩٨) وسيمونز وكينزي ومولر ستيدج من كلٌّ ويستفيض االجتماعي.
من بدًال السائدة والخرافات املساواة لعدم التصدي هو التعليم «دور أن: موضحني الرشح
االجتماعي التغيري نحو ه ُموجَّ فالتَّعلُّم الراهن. الوضع يف للمشاركة اجتماعيٍّا الطالب دمج
يف واالضطهاد للظلم التصدي من الطالب يُمكِّن «الحقيقي» والتَّعلُّم ، ككلٍّ العالم وتغيري

حياتهم.»
تعليم يف العملية خرباته واقع من االجتماعي بالتغيري للتعليم فريري ربط جاء
السياسية لألنظمة التصدي يف ذلك بعد استخدموها مهارة وهي القراءة؛ األُميِّني الفالحني
املعرفة نمو إىل يَنظرون الذين أولئك ويعرتض طويلة. لفرتٍة قمعتهم التي الفاسدة
يردُّ بينما بالتعليم، «السياسية» األجندة هذه ربط عىل موضوعية عقالنية عمليًة بوصفها
أكان سواءٌ سيايس، وبُعد محدَّد سياق ذات التعليم «أشكال كل بأن النقدي التعليم خرباء
وكينزي، ومولر، (ستيدج، لها.» ُمدركني غري أم العمليات لهذه مدركني والطالب املعلمون
للطريقة واضًحا وصًفا ص٢٦) ،١٩٩١) تومبكينس ويُقدِّم ص٥٧). ،١٩٩٨ وسيمونز،
أُفكِّر «أصبحُت بقوله: الدراسة قاعات داخل نفسها السياسية األجندة هذه بها تربز التي
قدر بنفس ليس الدراسة قاعة داخل عنه نتحدث فما … ا حقٍّ أهميًة يُمثِّل فيما وأكثر أكثر
لتطبيق فرصة إنها للعالم؛ ر ُمصغَّ نموذج عن عبارة الدراسة َفقاعة … به نقوم ما أهمية
الذي الدرايس املوقف نوعية وتَُعد العليا. امُلثل هذه كانت ما أيٍّا نَعتنقها؛ التي العليا امُلثل

فعًال.» عنه ويُدافع يُؤيِّده ملا حاسًما اختباًرا الدراسة قاعة داخل املرءُ يخلقه
أصحاب من املعرفة لنقل عمليًة التدريس باعتبار النظرية هذه تُِقر ال ، تظنُّ قد كما
الدراسة قاعة يخصُّ فيما فريري ُخَطط ص٨٩) ،١٩٩٣) أرونويتز ويرشح السلطة.
وهذا الطالب. إىل املعلم من التَّعلُّم عملية موضع فيه ينتقل نظام تقديم ينوي «إنه قائًال:
وإنما وحسب، الدراسة قاعة داخل ليس السلطة، عالقة تبديل إىل بوضوٍح يُشري االنتقال

نطاًقا.» األوسع االجتماعي النسيج صعيد عىل أيًضا
املمارسات يف سائدًة سمًة االجتماعي التغيري إلحداث أداًة التعليم اعتبار فكرة تُعد ال
األساليب هذه منَّا يستخدمون َمن يُحاول وال املتعلم. حول امُلتمرِكزة الحالية املهنية
واملساواة، العدل ملبادئ تطبيًقا األكثر والثقافات الدول يف سيَّما ال بالتدريس، الخاصة
هدًفا ذلك يكون ربما االجتماعي. الظلم أوجه عىل القضاء بهدف املواطنني جموع تعليَم
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فاالهتمام األساليب؛ هذه تَبنِّي وراء عادًة السبب ليس ولكنه التعليم، أشكال لكل ضمنيٍّا
تدريس ُطرق نتبنَّى أن نحاول إننا السلبية. إىل الطالب َميل عىل التغلب نحو أكثر ه ُموجَّ
يغادروا أن نريدهم إننا التَّعلُّم. عملية تجاه املسئولية ل تحمُّ َقبول عىل الطالب تُشجع
من املزيد فهم من يُمكِّنانهم إياه، تعلُّمهم وطريقة تعلموه، ما بأن مؤمنني محارضاتنا

أنفسهم. ولصالح بمفردهم األشياء
بأن املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق عن الحديث بخصوص تَجاِربي أقنعتْني
هيئات ألعضاء الشاغل الشغل هي النظرية، هذه بسبب واملثارة بالسلطة، املتعلقة القضايا
مستعدين ليسوا الطالب بأن وتكراًرا مراًرا املعلمون يُخربني العمل، ورش ويف التدريس.
بذلك. للقيام زين محفَّ وغري زين مجهَّ غري إنهم حيث التعليمية؛ القرارات مع للتعامل
التي والطريقة بالضبط، به القيام عليهم بما يخربونهم معلمني ويريدون يحتاجون إنهم

بذلك. للقيام اتباعها عليهم
مبدئيٍّا ق تحقَّ الذي االنتقال هذا — الطالب إىل السلطة انتقال موضوع نُوقش وقد
لتحريٍر خضع حواٍر يف — التعليمية القرارات عىل السيطرة بعض الطالب منح طريق عن
عن هورتون نظريات نشأت .(١٩٩٠ وفريري، (هورتون وهورتون فريري بني بارع
حق من املحرومني األفريقية األصول ذوي األمريكيني املواطنني إلعداد عمله من التعليم
وهورتون فريري من كلٌّ تَقاَسم وقد التصويت. أهلية اختبارات ليجتازوا التصويت
وجدا فهل القراءة. يستطيعون ال الذين أولئك اإلطالق؛ عىل تأهيًال الطالب أقلِّ مع السلطة
أهًال كانوا أجل؛ تعلُّمهم؟ بعملية الخاصة القرارات عىل يؤتمنوا أن يمكن الطالب هؤالء أن

هائلة. زيادًة للتعلم حافزهم زاد كبرٍي بقدٍر الطالب اؤتُمن فعندما فعًال، للثقة
له يتحمَّ ما حول الشائعة االفرتاضات من الكثري الراديكايل التعليم نظرية تُعارض
الذي الدور يف تُشكِّك نظرية إنها والتَّعلُّم. التدريس عملية داخل مسئوليٍة من طرٍف كل
نظرية وهي الطالب، يخوضها التي التعليمية بالخربات يتعلق فيما املعلم سلطة تلعبه
السلطة ملشاركة األخالقية الناحية من بها موثوق ُطرق استكشاف عىل املعلمني تُحفز
يُريده ما هو الطالب عن نيابًة التعليمية القرارات جميع اتخاذ يكون ربما الطالب. مع
فنظرية أنفسهم؛ من وواثقني زين ُمحفَّ متعلمني يصنع بأسلوٍب ليس ولكنه الطالب،
يؤدي بما الدراسة، قاعة داخل السلطة ديناميكيات تغيري حول تتمحور الراديكايل التعليم

التَّعلُّم. عملية وصالح الطالب صالح إىل
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النسوي التعليم (3-2)

لكن الدراسة، قاعة داخل السلطة ديناميكيات تغيري حول النسوي التعليم نظرية تدور
التعليم نظرية مع الحال هي وكما بالطالب. تتعلق مما أكثر باملعلمني تتعلَّق ألسباٍب
االستبداد؛ من ُمفرط بقدٍر تتسم التدريس طرق معظم أن النظرية هذه ترى الراديكايل،
توازن عدم يؤثِّر ثَمَّ ومن وإنصاف؛ بعدٍل الدراسة قاعة داخل السلطة ع تتوزَّ فال
العايل للتعليم النساء. إىل بالنسبة سيما ال التَّعلُّم عملية نواتج عىل سلبيٍّا تأثريًا السلطة
الُحكم غرَسها التي — النماذج رضبَت حيث ربوعه؛ عىل الذكورية بالهيمنة حافل تاريخ
الدراسية. وقاعاتها األكاديمية املؤسسات داخل بجذورها — املجتمع يف السلطوي األبوي
عليها يُهيمن التي املجاالت يف خاصًة الطالبات، (عادًة الطالب يُعاَمل لذلك، وكنتيجٍة
تحمي التي السلطة هياكل بسبب تعلُّمهم عملية وتُعرَقل متفاوتة، بأساليب الذكور)

السلطة. أصحاب
استعمال إساءة أشكال من شكًال السلطوي األبوي الحكم النسوي التعليم نظرية ترى
مصلحة مع يتعارض نحٍو عىل ويحمونها سلطتهم يُحبون السلطة فأصحاب السلطة؛
وِعوًضا للسلطة؛ بحبهم يعرتفون وال السلطة، عن التخيلَ يُقاومون إنهم يحكمونهم، َمن
القرارات اتخاذ عن الدراسية قاعاتهم يف الجالسني عجز تُربِّر أسبابًا يُقدِّمون ذلك عن
هيئات بأعضاء أكرب نحٍو عىل السلطة مسألة تتعلَّق رصاحًة، أكثر بعبارٍة بأنفسهم.

بالطالب. أقل نحو وعىل التدريس،
املزايا من ُمغرية بمجموعٍة الدراسة قاعة داخل األمور بزمام املمسك الشخص يَحظى
وإسكات اإلجراءات، واتخاذ للنقاش، املطروحة املوضوعات تحديد عىل القدرة ن تتضمَّ
اإلمساك فوائد تكون ربما والرتبوية. الفكرية واستعراضاملهارات املعارضة، أشكال معظم
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب املعلمني بعض ُمعارضة وراء سببًا األمور بزمام
املستقلني املعلمني النظرية هذه ع تُشجِّ وهكذا، السلطة. هذه مشاركة عىل تُجربهم والتي
التدريس أساليب استمرارية دون يبدو فيما تَُحول التي الحقيقية األسباب استكشاف عىل

عنها. والدفاع املتعلم حول امُلتمرِكز
ين ُميرسِّ املعلمون يكون النسوي التعليم نظرية تُطبِّق التي الدراسة قاعات داخل
املوسيقية الفرقة بقائد أشبه املعلم يكون أكثر، مجازي بتعبرٍي وباالستعانة التَّعلُّم، لعملية
ويَسقي ويُغذي ويَزرع ز يُجهِّ الذي البستاني أو موسيقي، لحٍن لعزف اآلَخرين ه يُوجِّ الذي
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بالقابلة أشبه أو مكان، كل يف واألريج الجمال ناثرًة زهوره تتفتَّح كي ويُقلِّم، ويُهذِّب
النور. إىل التَّعلُّم عملية تُخرج كي والخربات التَّجاِرب تستحرض التي

عملية إن تقول إذ التعليم؛ لعملية التنافسية الجوانب النسوية النظرية تَنتقد كما
الرغم وعىل التعاون. تعليمهم من أكثر التناُفس الطالب تعليم يف أكرب بشكٍل تنجح التعليم
من مقنعة مجموعًة يَحشد فإنه النسوية، النظرية يف باحثًا ليس (١٩٨٦) ُكون أن من
الطالب تقديرات وضع مثل التعليمية؛ للممارسات التنافسية الجوانب تُفنِّد التي األدلة
التعاون؛ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب ع تُشجِّ الدرجات. ُمنحنى لنظام وفًقا
بينهم فيما الطالب يتعاون حني تحدث التي التَّعلُّم عملية األساليب هذه تُقدِّر حيث
تحدث أن التَّعلُّم لعملية يُمكن حيث الدراسة؛ قاعات داخل أفضل نحٍو عىل ثماَرها وتؤتي
املشهورة النسوية الكاتبة وتصف مكان. كل يف تحدث أن وينبغي بل مكان، أي يف
ثورية «أماكن بأنها الدراسية القاعات هذه ص١٢) ،١٩٩٤) هوكس بيل املستعار باالسم

املستقبلية.» لإلمكانيات
تتسم النسوي والتعليم الراديكايل التعليم بنظريتَي الخاصة الرسائل ألن ونظًرا
أماكن يف غالبًا الرسائل هذه مناقشة تدور سياسية، بأجندة ومرتبطة الهجومي، بالطابع
غري التدريس هيئات أعضاء معظم لذلك، ونتيجًة الدراسة؛ قاعة عن البُعد كل بعيدة
الخاصة األفكار من الكثري أن من بالرغم املجاالت؛ هذه يف املبذول الجهد عىل مطَّلعني
وتدعو النظريتني. هاتني إىل وصوًال أصله ب تعقُّ يُمكن املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس
يف التشكيك إىل التعليم عملية يف واملساواة الديمقراطية من باملزيد امُلنادية اآلراء هذه
كي الطالب بتمكني تُطالب وهي املعلم، بسلطة الخاص والدور التقليدية، السلطة هياكل
إليهم. الحاجة تنتفي عندما ق يتحقَّ املعلمني نجاح أن إىل وتُشري التَّعلُّم، مسئولية لوا يتحمَّ

البنائية النظرية (4-2)

حاليٍّا؛ الشهرية التعليمية النظرية هذه صميم يف واملحتوى املتعلمني بني العالقة تقع
ال فعَّ نحٍو عىل الخاصة معرفتهم يَبنون املتعلمني أن عىل البنائية املناهج «تؤكد حيث
الدراسية والكتب املعلمني من إليهم منقولًة سلبية، يف املعلومات يهم تلقِّ من بدًال ونَشط
الطالب عىل يجب وإنما وحسب، للطالب املعرفة منح يُمكن ال بنائي، منظوٍر من املقررة.
ص٣٥). ،١٩٩٨ وسيمونز، وكينزي، ومولر، (ستيدج، بهم» الخاصة املعانَي يَبنوا أن
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التَّعلُّم أن توضيح طريق عن الوصف هذا يف ص٢٩) ،١٩٩٦) فوسنوت وتستفيض
للمتعلمني يسمحوا أن املعلمني عىل ولذا، املتعلم؛ جانب من ذاتيٍّا وتنظيًما ابتكاًرا «يتطلب
قائمة، احتماالٍت باعتبارها ونماذجهم واجبياتهم ويضعوا الخاصة، تساؤالتهم يُثريوا أن
أعمال عىل والتَّعلُّم التعليم مجال يف النظرية هذه وتَعتمد صحتها.» من قوا يتحقَّ ثم
جالزرسفيلد وفون وبرونر بياجيه أشهرهم: والفالسفة، النفس علماء من كبري عدٍد

وفيجوتسكي.
يف أبًدا ِذكرهما يأتي يكاد ال اللتني والنسوي، النقدي التعليم نظريتَي عكس وعىل
ُمربًِّرا بوصفها البنائية النظرية تُذَكر ما عادًة الفعليِّني، التعليمية العملية ُمماريس أعمال
التدريس أساليب ن تتضمَّ ما كثريًا املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أساليب الستخدام
تشري النظرية تتناول التي الكتابات تلك أن برغم جماعيٍّا، عمًال البنائية بالنظرية املرتبطة
بُطرٍق حاليٍّا يعرفونه بما الجديدة املعلومات بربط املستقلني املتعلمني قيام إىل بانتظاٍم
يتعاون عندما ألنه خالف؛ محلُّ مسألٌة األمرين بني التفريق إن إليهم. بالنسبة مغًزى ذات
اعتماًدا ِحَدة، عىل املحتوى مع املجموعة يف عضٍو كل يتعامل مجموعاٍت يف مًعا الطالب

الخاص. وفهمه تَجاِربه عىل
عبارًة البنائية بالنظريات عادًة املرتبط الجماعي العمل كان مبكرة، مرحلٍة ويف
فكرة أيَّد الذي (١٩٩٣) برويف له ج روَّ كما التعاُضدي، التَّعلُّم أشكال من شكٍل عن
وجود ومع متعددة. دراسية صاٍت تخصُّ عرب دًة معقَّ مسائَل طالبية مجموعاٍت استكشاف
هذه تبحث بارعني، متعلمني باعتبارهم الطالبية املجموعات هذه بني معلِمني أو معلم
املبكر العمل هذا أنتج للمسائل. عادًة ومبتكرة ومتكاملة جديدة حلوٍل عن املجموعات
بني يَربط للمادة ا عامٍّ نسًقا تستخدم التي التَّعلُّم شبكة نماذج من متنوعة مجموعًة
التَّعلُّم شبكة تَجاِرب وتَُعد استكشافية. تعليمية مواقف يف واملعلمني واملحتوى الطالب

تعليمية. مؤسسات عدة يف الجامعية املناهج من جزءًا
اإلنسانية العلوم مجاَيل مع ا تامٍّ تواُفًقا املعرفة بناء يف الطالب إرشاك فكرة تتوافق
وتزداد تجريبية. وأكثر حسًما أقلَّ استنتاجاٍت املحتوى يَدعم حيث االجتماعية؛ والعلوم
مجاالت داخل االجتماعية» الناحية «من املعرفة بناء يمكن مًدى أي إىل تحديد صعوبة
وقدٌر «الصحيحة»، اإلجابات من كبري قدٌر يُوجد حيث والهندسة؛ والرياضيات العلوم
تأتي لذلك، وكنتيجٍة إليها؛ ل التوصُّ تم التي املعرفة حجم عىل االختالف من ا جدٍّ قليل
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يد عىل كذلك أُثريت أنها رغم املجاالت، هذه من البنائية النظريات عىل االعرتاضات أوائل
متعددة. مجاالٍت يف تربويني

باستكشاف للطالب السماح فاعلية عدُم أُثريت التي االعرتاضات هذه أوائل ومن
ب تعقُّ يف ُمهَدر وقٍت عىل ينطوي ما وغالبًا وقتًا، يستغرق األمر فهذا بأنفسهم؛ املعرفة
ُمرتَّبة للمواد الدراسية املقررات إن أبًدا. فيها إجابات عىل يعثروا لن مواضع يف اإلجابات
طريق عن فيه ع التوسُّ ويُمكن املحتوى، من محدد قْدر «تغطية» به يُفرتَض تسلسٍل يف
ال املحتوى تغطية أن اكتشفوا قد املعلمني ُمعظم أن من الرغم عىل التايل، الدرايس املقرر
ون يُنمُّ الطالب بأن البنائية النظرية أصحاب ويرد حفظه. أو املحتوى تعلم دوًما تعني
عن املشكالت حل يتعلمون فهم بأنفسهم؛ األمور استكشافهم سياق يف قيِّمًة تعلُّم مهاراِت
طرح يتعلمون وهم بإتقان؛ ذلك يفعلون ال كانوا وإن حتى عمليٍّا، املشكالت حل طريق
اإلجابات، تقييم طريق عن اإلجابات تقييم ويتعلمون األسئلة، طرح طريق عن األسئلة

التفكري. من النوع هذا ممارسة طريق عن النقدي التفكري ويتعلمون
الطالب حاجة بني املوازنة أهمية إىل أشاروا َمن هم التدريس مهنة ُممارسو كان لقد
وهما ص٦٨٧)، وريتيش(١٩٩٤، ديتزير كتب وقد التلقني. إىل املعلم وحاجة االكتشاف إىل
يومية؛ بصفٍة الرتبوية، مهاراتنا جميع حشد األمر «تطلَّب يقوالن: الكيمياء، ملادة ُمدرسان
الحاجة موازنة أجل من السلبية واملالحظة النشط، للتفاعل املناسب املزيج الكتشاف
َملكة تشجيع أهمية مراعاة مع الكيميائيون بها يتسم التي الرائعة التفكري طريقة لتقديم
هذا بني اختياًرا األمر يكون أال ينبغي الدراسة، قاعة داخل أيًضا.» الطالب لدى اإلبداع
متى ذاته املحتوى ح يوضِّ وأحيانًا الخيارين. كال بني موازنة إيجاد يُمكن وإنما ذاك، أو
اكتشافها عىل يعملوا أن لهم ينبغي ومتى بساطة، بكل اإلجابة الطالب ى يتلقَّ أن ينبغي

بأنفسهم.
الطالب يقوم حيث التعليمية؛ البيئات داخل املعلم بدور يتعلق آخر اعرتاض َة ثَمَّ
العدل من ليس إنه املعرتضون ويقول بالفوضوية. يتسم الذي التعليمي بالجهد بأنفسهم
أو بالفشل إما مصريهم ليواجهوا يُرتَكوا ثم دة، معقَّ مسألًة الطالب يُعطى أن األخالق أو
من يريدون فهم يقرتحونه؛ عما بعيٌد األمر هذا بأن البنائية النظرية أصحاب ويردُّ النجاح.
ورايمر دايف ح ويوضِّ بعينها. ناحيٍة إىل «يُديروها» أن ال التَّعلُّم، عملية «يدعموا» أن املعلمني
— البنائية األساليب ألحد مثال وهو — االستقصائي التَّعلُّم عن كتاباتهما يف (٢٠١٠)
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حد يف التوجيه أن «غري التدريس: أسلوب من مهمٌّ جزءٌ هو للمتعلمني املقدَّم التوجيه أن
عليهم يتعني بما إخبارهم من بدًال الطالب لدى النقدي التأمل تشجيع عىل يُركز ذاته
أساليب يتبعون الذين املدرسون يُلقي (ص٤). إليه» االنتباه عليهم يتعني ما أو به القيام
يحدث عامة بصفٍة للمعلومات املبارش النقل هذا ولكن فعًال، املحارضات البنائية التدريس
يحتاجون ما يُدركوا أن وبعد املوضوع، استيعاب يف فكرهم زناد الطالب يَقدح أن بعد
ما، يشءٍ معرفة إىل حاجتهم الطالب يُدرك أن بمجرد أنه هي االنتظار وفائدة معرفته. إىل

املطروحة. اإلجابات إىل بانتباٍه يُنصتون فإنَّهم
عىل يجب أنه تعني البنائية النظرية أن يعتقدون ألنهم البعض يعرتض وأخريًا،
خاصٍّ معنًى كل وأن كان، أيٍّا الطالب يقرتحه ملا متساويًا اهتماًما يولوا أن املعلمني
جيدة غري أو صحيحة غري بأنها تتسم التي املعاني تلك حتى مقبول، الطالب يَصوغه
السالمة من تنال البنائية النظرية أن عىل بالتأكيد ذروته االعرتاض هذا ويبلغ ا. جدٍّ

األكاديمية. واملعايري بالرصامة ي تُضحِّ إنها إذ الدراسية؛ املقررات ملحتوى الفكرية
تشويًها بوصفه االعرتاض هذا البنائي التَّعلُّم نظرية أنصار يرى اآلخر، الجانب عىل
ُمقارب يشء هو وإنما املعرفة؛ يبتكر املتعلم أن يعني ال املعرفة فبناء يقرتحونه؛ ملا
يعرفه يشءٍ وبني بينها الربط يتم بحيث الجديدة؛ للمعرفة املناسب املوضع الختيار أكثر
الفهم لطرق ينتبهوا أن املعلمني فعىل إليه، بالنسبة مفهوًما يكون ثَمَّ ومن بالفعل؛ املتعلم
ألن وإنما الراسخة، للحقائق الة فعَّ بدائل لكونها ليس الطالب، يتبناها التي واالستيعاب
ذلك، عىل عالوًة لهم. التدريس طريقة تُشكِّل أن ينبغي الطالب بها يُفكِّر التي الطريقة
العملية من التالية الخطوة فإن معنًى، يختاروا أو استنتاٍج إىل الطالب يتوصل أن بمجرَّد
عىل األسئلة يطرحوا أن املعلمني وعىل تفكريهم. طريقة بتوضيح املتعلمني مطالبة هي
ويُدافعون يقرتحونه ما يرشحوا أن عىل الطالب تُجرب التي األنشطة موا ويُصمِّ الطالب
املطروحة الحلول بني الجودة من مختلفة ِنَسب لرؤية الطالب إعداد هو والهدف عنه.

الساحة. عىل
محدَّدة مهمة ذو الجماعي العمل أشكال من شكل وهو — التعاوني التَّعلُّم يُستخدم
بالفريق فرٍد كل ل تحمُّ مع ولكن الفريق، أعضاء بني متباَدل واعتماٍد بدقٍة مسبًقا
من وجزءٌ العلمي، الطابع ذات الدراسية صات التخصُّ يف واسع نطاٍق عىل — املسئولية
الذكر. السابقة االعرتاضات هذه بعض عىل يردُّ التَّعلُّم من النوع هذا أن إىل يعود السبب
ا. جدٍّ محدود نحٍو عىل إال بالبنائية التعاوني التَّعلُّم أشكال معظم تتسم ال ذلك، ومع
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(عىل الجماعي العمل نماذج من كبرية مجموعة ظهور األخرية السنوات شهدت وقد
العملية، املهارات إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم أسلوب الحرص: ال املثال سبيل
بني الفوارق تطمس التي األقران) يقوُده فريٍق عىل القائم والتَّعلُّم ه، املوجَّ واالستقصاء
باملقومات الجديدة النماذج هذه معظم تحتفظ التعاوني. والتَّعلُّم التعاُضدي التَّعلُّم
ويُتيحون مفتوحة، مسائل عىل مجموعات، يف الطالب، يعمل إذ البنائية؛ للنظرية األساسية
ويَصوغون ذلك، يُسهل معنيَّ بنسٍق ويُرتِّبونها اكتشفوها التي املعلومات إىل الوصول
يُمكن مًدى أي إىل التايل الفصل يف حة موضَّ حديثة أبحاٌث وتُوثِّق بهم. الخاصة الحلول

مدهش. نحٍو عىل فعالًة تكون أن األساليب هذه من لبعٍض
البنائي، التَّعلُّم نظرية بمبادئ ُفرادى التدريس هيئات أعضاء استعانة جانب وإىل
محتوى وتسلسل بأكملها، الدراسية املناهج ترتيب إعادة أجل من املبادئ هذه تُستخدم
انظر املثال، سبيل عىل املستقلة. الدراسية الدورات من ُمتعدِّدة وأجزاء الدراسية املقررات
تصميم ليُعيدوا البنائية بالنظريات استعانوا الذين (١٩٩٦) ولوتون وكوبوال إيجة مقال
الكيمياء بأقسام صية التخصُّ املواد طالب يدرسها التي العضوية، الكيمياء إىل مقدِّمة مادة

ميشيجان. جامعة يف الطب لكلية التمهيدية والدراسة واألحياء
التدريس بطرق الخاصة املمارسات من العديد مع البنائي التَّعلُّم نظرية تتوافق
أن الطالب عىل يجب أنه البنائية النظرية تقرتح أساسية، وبصفٍة املتعلم. حول امُلتمرِكز
ما. مصدٍر من سلبيٍة يف املعلومات ي تلقِّ عن تماًما يختلف أمر وهو املحتوى، مع يتفاعلوا
يعرفونه ما وبني الجديدة العلمية املادة بني رابًطا الطالب يُنشئ البنَّاء التفاعل وخالل
به يؤمنون ما مع تتناسب لكي ويُشكِّلونها الجديدة املعلومات يَصوغون وقد قبل. من
الحايل فهمهم تشكيل ليُعيدوا الجديدة املعلومات يستخدمون قد أو بالفعل، ويعرفونه
فإن النظرية، اسم منه املشتق «يبني» الفعل يوحي وكما مداركهم. عوا ويُوسِّ قوه ويُعمِّ
استَقوا الذين املعلمني من توجيه ضوء يف للمعرفة الطالب بناء حول تدور النظرية هذه

ُمسبًقا. العلمية املادة هذه من املعرفة هياكل

التحوييل التَّعلُّم (5-2)

كرانتون لباتريشيا وفًقا البنائية، النظرية افرتاضات عىل التحوييل التَّعلُّم نظرية تَعتمد
املجال. لهذا الكثري قدَّمت الكبار تعليم مجال يف تربوية خبرية وهي ص٢٣)، ،٢٠٠٦)
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طريق عن بذلك ويقومون بهم خاصًة معانَي يبنون املتعلمني بأن النظرية هذه تقيض
أو املراجعات، وإجراء االفرتاضات صحة من ق والتحقُّ األسئلة وطرح الفحص عمليات
النتيجة أن غري النقدي. التأمل الكبار: تعليم مجال يف الرتبويُّون الخرباء عليه يُطِلق ما
فكما البنائية؛ النظرية عن التحوييل التَّعلُّم نظرية تُفرِّق التي هي التأمل بعملية الخاصة
ودائمة. وتفصيلية عميقة بُطرق املتعلمني ويُغريِّ يُحوِّل التَّعلُّم من النوع هذا االسم، يُشري
الذهنية والعادات عليها، نزاع ال التي واالفرتاضات بها، املسلَّم املعتقدات هو عادًة يتغري ما
التَّعلُّم من النوع هذا يكون قد األحيان، بعض يف قط. قبُل من تشكيٍك محل تكن لم التي
أو — « امُلحريِّ «املأزق (٢٠٠٠) وزمالؤه ميزيرو عليه يُطِلق ما أو — فردي لحدٍث نتيجًة
تُثري والتَّجاِرب األحداث إن حيث الوقت؛ مرور ومع تدريجي نحٍو عىل التحوُّل يَحدث قد
به يؤمن ما يُغري الذي التَّعلُّم نوع هو هذا حال، أي وعىل النقدية. التأمالت من املزيد
األسايس الغرض هو هذا يكون أن وينبغي يكونون. وَمن بل يترصفون، وكيف الناس،

العايل. التعليم سيما وال للتعليم،
التدريس بُطرق املهتمون غالبًا يَعرفه ال العلمي، والبحث النظرية من آخر جانب هذا
بحكايات تَزَخر باملمارسني الخاصة األبحاث أدبيات كانت وإن حتى املتعلم؛ حول امُلتمرِكز
الكبار تعليم مجال يف العاملون يَصفها قد والتي للمتعلمني حدثت التي التغريات عن
تحوُّلية بأنها تتسم التي التغريات عادًة املعلمون يعزو أسف، بكل تحوُّلية. ات تغريُّ بأنها
التحكم أو لها التخطيط يمكن ال ثمَّ ومن تَحدث؛ ال أو تَحدث قد إنها أي الحظ؛ إىل
قد محددة أموٍر يف يُفكِّرون ال فإنهم هذه، النظر وجهة املعلمون يتبنَّى وعندما بها.
زيادة باألحرى أو وحثها، التحوييل التَّعلُّم تَجاِرب خوض احتمالية لتشجيع يفعلونها
وترينزيني، باسكريليا من كلٌّ برباعة صها (لخَّ أدلة وجود من الرغم وعىل االحتمالية. هذه
بتوفري قائمة احتمالية َة ثَمَّ فإن الطالب؛ تُغريِّ الجامعية التَّجاِرب بأن تُفيد (٢٠٠٥ ،١٩٩١
من النوع هذا تعزيز يف دورهم املعلمون أدرك ما إذا التحوييل التَّعلُّم تَجاِرب من املزيد

التَّعلُّم.
حول امُلتمرِكز التدريس أساليب ألن نظًرا بأنه تُفيد قوية احتمالية أيًضا هناك
الطالب تقود فإنها التَّعلُّم؛ عملية عىل للغاية مبارش نحٍو عىل يُركز الطالب تجعل املتعلم
والنقد التأمل مهارات ع تُشجِّ األساليب وهذه التحوييل. التَّعلُّم تَجاِرب خوض اتجاه يف
وفًقا املجاالت، من شاسعة مجموعٍة يف املتعلمون يتغري أن ويُمكن الذاتي. الوعي وتنمية
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احتمالية من املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق زادت ولربما الكبار، تعليم لنظرية
أنواعها. اختالف عىل التحوُّلية التجارب عيش

الكثري به يؤمن ما ت غريَّ أنها األساليب بهذه منا يستعينون الذين معظم الحظ وقد
عملية تجاه املسئولية ل تحمُّ يف الطالب يرشع فحاملا التَّعلُّم؛ عملية بخصوص الطالب من
يُصبحون عندما تحقيقه يمكنهم ما يُدركون بها، املتعلقة القرارات بعض واتخاذ التَّعلُّم
عودة نقطة هناك يكون ال ما، مرحلٍة وعند الذاتي، بالتوجيه يتَّسمون مستقلني متعلمني
الجامعي التدريس ملادة تدرييس أثناء مرة ذات األمر بهذا فوجئُت ولقد تراجع. أو
ملناقشة املحارضات إحدى لحضور شهري عاِلم بدعوة قمنا إذ العليا؛ الدراسات لطالب
وانطلق الدراسة، قاعة العاِلم دخل وكتاباته، أبحاثه حول الطالب طرحها التي األسئلة
بدء عىل قصرية فرتٍة مرور وبعد بإتقان، أعدَّها مالحظات مجموعة من محارضته ليلقي
لدينا ألننا دكتور، يا الحضور، منك طلبنا «لقد قائًال: الطالب أحد قاطعه املحارضة،
من أفكارك.» وتشاركنا تساؤالتنا عن تجيب أن ل ونُفضِّ معك. نناقشها أن نودُّ أسئلة
«لم يل: قائًال ب عقَّ املحارضة انتهاء وبعد املناقشة، توالت ولكن تفاجأ، العاِلم أن الواضح
وضوٍح بكل أفصَحت أسئلتهم ولكن قبل، من الطريقة بهذه معي تعاملوا بطالب ألتِق

املوضوع.» عن محارضٍة إىل االستماع إىل بحاجٍة ليسوا أنهم
املتعلقة امُلعتقدات بقوٍة تُغريِّ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق أن من الرغم عىل
درسوا الطالب أن لو ذلك ستفعل كانت ربما الطالب. جميع تُغريِّ ال فإنها التَّعلُّم، بعملية
التصميمات أي حول املزيد نعرف كنا لو أو انتظاًما، أكثر نحٍو عىل الطريقة بهذه املنهج
نحٍو عىل التحوييل التَّعلُّم د نُعضِّ أن بإمكاننا صار فربما األعظم، التأثري لها الرتتيبات وأي
— هادف نحٍو عىل — املعلمني ل تدخُّ لتربير الكايف القدر نعرف فنحن ذلك، ومع أفضل.

والتفصيلية. العميقة الطرق بهذه الطالب تُغريِّ التي التَّعلُّم عملية يف
الطالب من املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق اتباع تَجِربة تُغريِّ ال ذلك، عىل عالوًة
بخصوص املعلمون به يؤمن ما أيًضا تُغريِّ للتدريس املتبَعة الطريقة هذه إن بل وحسب،
الطريقة هذه ت غريَّ كيف بالفعل وصفُت لقد معلمني. باعتبارهم ودورهم التعليم عملية
وهذه الدراسة. قاعة داخل تتمُّ التي واملمارسات التدريس عن معتقداتي من تماًما
باملمارسني، الخاصة األدبيات يف باستمراٍر وصفها يأتي املتساوية األهمية ذات التغريات
انظر املثال، سبيل عىل التحوييل. التَّعلُّم تجربة يف لهم يحدث ما املعلمون يحدد ال ولكن

.(٢٠١٠) وسبنس (٢٠٠٩) ومازور (١٩٩١) تومبكينس
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تبع ثم املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب الخاصة تجاربي بأُوىل الكتاب هذا بدأ
الخاصة، تجاربي واقع ومن األساليب. هذه عليها ترتكز التي للنظريات استكشاٌف هذا
نظريات بعدة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بُطرق الخاصة األفكار ارتباط وكذلك
أو األفكار أو للتجارب وُمرتَّب ُمحَكم ر تطوُّ هناك ليس أنه يتَّضح متنوعة، تعليمية
ومرتابطة. واضحًة كونها من أكثر ومشوَّشة مختلطة بأنها األمور تتسم بل الروابط،
ترسي املجال هذا عن املتوافرة املعرفة بها تتسم التي واملشوَّشة املختلطة الطبيعة وهذه
امُلتمرِكز التدريس طرق إن حيث التايل؛ الفصل يوضح كما أيًضا، األبحاث عالم عىل
من بسلسلٍة ذلك بعد أُثِبتَت ثم ما؛ نظريٍة طريق عن وتُفرسَّ تُكتشف لم املتعلم حول
املعلمني أحد بها اكتشف التي الطريقة يف املتأصلة الفوىض رغم لكن املنهجية. األبحاث
النظريات من متنوعة مجموعٍة مع األفكار هذه تداخل وطريقة بالصدفة األفكار هذه
املستخَدمة األساليب هذه أن لفكرة — وعميل وتجريبي نظري — دعم يوجد التعليمية،

وأفضل. أقوى نحٍو عىل الطالب تعلُّم تُعزِّز التدريس يف
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الثاني الفصل

التدريس ُتربهنعىلنجاح بحثية أدلة
املتعلم حول املُتمرِكز

نُرش لقد املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أساليب فاعلية عىل األبحاث من كبري عدد يربهن
تَزايُد كان الواقع، يف بل الكتاب، هذا من األوىل الطبعة صدور منذ األبحاث من الكثري
طبعة إصدار بمزايا النهاية يف أقنعني ما هو األساليب هذه لفاعلية الداعمة األدلة مجموعة
طرأت التي املستجدات ويستعرض األبحاث، تلك من عيِّناٍت الفصل هذا ص سيُلخِّ ثانية.

الجديدة. النتائج م ويُقدِّ األوىل الطبعة يف عليه الضوء أُلقي ما عىل
هذا افتتاحية يقرءون وهم التدريس هيئات أعضاء من عدًدا أتخيل أن أستطيع
يستمتعون ال التدريس هيئات أعضاء فُمعظم قراءته؛ تخطِّي يُمكن أنه ويَرون الفصل
تتناول أو الدرايس، صهم تخصُّ مجال يف األبحاث هذه تكن لم ما العلمية األبحاث بقراءة
سواء والتَّعلُّم، بالتدريس املتعلقة العلمية األبحاث حالة ويف باالهتمام. جديًرا موضوًعا
ُمختِلف يف التعليمية العملية ممارسو يُجريها التي أو التعليم مجال يف تُجرى التي تلك
أعضاء من الكثري إن حيث األبحاث؛ قراءة لعدم آخر سبب َة ثَمَّ الدراسية، صات التخصُّ
أن يَعتقدون وال الجودة، من عالية درجٍة عىل األبحاث أن يعتقدون ال التدريس هيئات

الدراسة. قاعة داخل يُفيدهم قد مما الكثري يجدوا أن بإمكانهم
فاألبحاث ما؛ حدٍّ إىل والتَّعلُّم بالتدريس املتعلقة األبحاث قراءة إغفال م تفهُّ املمكن من
منهجية وتَُعد بالجودة. جميعها تتسم ال مجاالتنا، كل يف األخرى األبحاث مثل الرتبوية،
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املتخصصة، املصطلحات من والكثري املرهقة بالتفاصيل دوًما الزاخرة العلمية، األبحاث
األبحاث، وهذه عادًة. حة موضَّ غري األبحاث هذه نتائج آثار أن كما غالبًا، مألوفٍة غريَ
التالية األبحاث تفيد الدراسية، صاتنا تخصُّ مجاالت داخل يَجري ما غالبية شأن شأنها
عن اإلغفال يُربر هذا أن أظن ال ولكنني العملية. املمارسات تفيد كونها من أكثر عليها

والتَّعلُّم. بالتدريس املتعلقة األبحاث قراءة
بُطرق املتعلقة باألبحاث املعرفة ببعض اإلملام عن الناتجة الفوائد بعض إليك
النوع هذا اسرتاتيجيات من أيٍّا تستخدم تكن لم وإذا املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس
األساليب هذه من بعٍض بتجربة تُقنعك أدلًة لك تُقدِّم األبحاث نتائج فلعلَّ التدريس، من
سمات عن املزيد فهم فإن بالفعل، منها بعًضا تستخدم كنَت وإذا للتدريس. املتبَعة
يَزيد قد األساليب هذه عليها تُؤثِّر التي التَّعلُّم ونواتج األساليب هذه تُنِجح التي التصميم
التدريس بأساليب تؤمن كنَت وإذا واالسرتاتيجيات. األساليب لهذه استخدامك فعالية من
الرسمية غري التوصية بمجرَّد ذلك كان إن حتى تأييدها، يف وترغب املتعلم حول امُلتمرِكز
كيفية عن شيئًا تعرف كنَت إذا فاعليًة أكثر سيكون لها تأييدك فإن آخر؛ لزميٍل بها

ونجاحها. فاعليتها مدى تَدعم التي األدلة ونوعية اختبارها
الصلة وثيقتَي تزاالن ال أنهما إال أوسع، نطاٍق عىل تنطبقان أخريتان فائدتان َة ثَمَّ
والتَّعلُّم التدريس بطرق املتعلقة األبحاث ألن فنظًرا املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس بطرق
بمهنة املتعلقة املمارسات من الكثري فإن الشهرة، من ا جدٍّ قليل بقدٍر تَحظى تزال ال
األكاديمية؛ الثقافة داخل للمفارقة مثري أمر وهذا والرباهني. األدلة إىل تستند ال التدريس
قدرها، حق تُقدَّر ال التدريس فمهنة والتوقري. باالحرتام والرباهني األدلة تحظى حيث
يجعل بما املعرفة، إىل املهنية املمارسات تستند ال عندما للخطر التَّعلُّم عملية وتتعرض
التي التغريات نوعية العلمية باألبحاث اإلملام ز يُحفِّ وقد اًال. فعَّ والتَّعلُّم التدريس من كالٍّ
قراءة تُقنعك ربما النهاية، ويف والرباهني. األدلة عىل أكثر ُمعتِمدة التدريس مهنة ستجعل
أخرى أبحاثًا َة ثَمَّ بأن املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب املتعلقة الرتبوية األبحاث
هاتني جانب وإىل قراءتها. يف وقتًا تَقَيض أن تستحق والتَّعلُّم التدريس عىل أُجريت
ص ُمتخصِّ وغري لالهتمام ومثري موجز ص ملخَّ تقديم هو الفصل هذا من هديف الفائدتني،

به. ا ومهتمٍّ باملوضوع واعيًا سيجعلك ملخص األبحاث، لتلك
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أساليب عىل أُجريت التي األبحاث لجميع شامًال استعراًضا الفصل هذا ن يتضمَّ ال
النوع هذا إلعداد املهنية حياتي يف كاٍف وقٌت يل يتبقَّ فلم املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس
للتدريس األساليب هذه استخدام تُربِّر التي فاألبحاث الشاملة. االستعراضية املراجعة من
املتنوعة واملجاالت والتعليم الرتبية من بدايًة أنواعها، بُمختِلف املجاالت كل عىل أُجريت
جميع يف حاليٍّا تُجرى التي املهنيني للممارسني الرتبوية باألبحاث ونهايًة تحتهما، املندرجة
يَُعد — األشياء معظم اكتشاف أو — يشء كل واكتشاف تقريبًا. الدراسية صات التخصُّ
الناس، أغلب من أكثر املوضوع هذا عن قرأت بأنني بالغ يقنٍي عىل وأنا مرهقة. مهمة

معرفتها. يل وينبغي أقرأها لم أشياء باستمراٍر أجد زلت وما
متعددة أنواع توجد املختلفة، النطاقات من كثرٍي يف األبحاث وجود إىل باإلضافة
التدريس ُطرق مظلة تحت تَندرج التي املختلفة والطرق واالسرتاتيجيات األساليب من
التعريف هذا كان إذا عما الكتاب هذا من الحق موضٍع يف سأكتب املتعلم. حول امُلتمرِكز
املتعلم حول ُمتمركًزا التدريس أسلوب كان إذا ما تحديد يف صعوبًة يُسبِّب الفضفاض
حني األبحاث استعراض يف نُدرجه سوف ما بتحديد املسألة تتعلَّق املوضع هذا ويف ال. أم
واملثرية املهمة األبحاث اخرتُت لقد الخيارات. من املتنوعة املجموعة هذه مثل أمامنا تكون
الفصل هذا يف سأكتبه مما الكثري أن وجدُت الواقع، ويف العالية، الجودة ذات لالهتمام

األكاديمي. الطابع ذات الكتب يف املبالغة من حذًرا يكون أن يجب املرء أن إال ق، مشوِّ
الكمي؛ البحث وأدوات بمناهج باالستعانة النتائج األبحاث مراجعات ن تُضمِّ ما عادًة
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بطرق املتعلقة املتنوعة األبحاث أن إال التلوي، التحليل مثل
البحثية املناهج من للغاية كبري بعدٍد استُعني ولقد الكمية. التحليالت من نوٍع أي تَستبعد
معروف هو ما دمج هو األبحاث تَستعرض التي املراجعات معظم من والهدف املختلفة.
األبحاث. أجندة توجيه يف املساعدة تقديم ثَمَّ ومن معروف؛ غري هو ما لتوضيح كوسيلٍة
التدريس طرق عىل أُجريت التي األبحاث عن معرفته إىل املمارسون يحتاج ما هذا ليس
األبحاث، تتناولها التي األسئلة نوعية فهم إىل بحاجٍة إنهم بل املتعلم، حول امُلتمرِكز
الرتبوية األبحاث إىل بالنسبة دوًما، يعني ما وهو — إليها ل التوصُّ يتمُّ التي واإلجابات
بالُحجج مدعومًة تكون أن يجب اإلجابة أن الحاسمة، النتائج إىل باالفتقار تتَّسم التي
النتائج. حيال به القيام لهم ينبغي ما فهم إىل بحاجٍة أنهم ذلك من واألهم — القاطعة

الفصل. هذا بنهاية عنها يُجاب أن املفرتَض من التي األسئلة هي وهذه
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األبحاث مستجدات (1)

التي األبحاث عىل الضوءَ ،٢٠٠٢ عام الصادرة الكتاب، هذا من األوىل الطبعة ألقت
العميق التَّعلُّم وهي: أال ُمستَجداتها، عىل التعرف تستحقُّ جوانب ثالثة عىل أُجريت
الذاتي والتَّعلُّم التدريس، ُطرق نحو التدريس هيئات أعضاء هات وتوجُّ السطحي، والتَّعلُّم
الرتبية مجال يف الجوانب هذه من جانٍب بكل الخاصة األبحاث أُجريت لقد التنظيم.
حول امُلتمرِكز التدريس أساليب عن أبحاثًا ليست وهي به، املرتبطة واملجاالت والتعليم

األساليب. تلك تمثلها التي املبادئ عىل تُركز أبحاث هي وإنما ذاتها، حد يف املتعلم

السطحي والتَّعلُّم العميق التَّعلُّم (1-1)

إىل بالنسبة أنه (رغم التدريس هيئات أعضاء بني ما حدٍّ إىل الشهري البحث، هذا بدأ
التَّعلُّم أسلوبَي بني باالختالفات اإلملام مجرد املقام هذا يف املعرفة تتعدى ال األغلبية،
مارتون وحلَّلها وحدَّثها ،١٩٧٦) وسالجو مارتون أجراها ومؤثرة مهمة بدراسٍة هذين)،
كتاٍب من جزءًا يقرءون الطالب الباحثان جعل وقد ،(١٩٩٧ وإنتويسيل، وهاونسيل
ص١٨) ،١٩٨٨) رامسدن ص لخَّ ولقد قرءوه. ما يَِصفوا أن منهم طَلبا ثم أكاديمي،
قائًال: األولية النتائَج تلك بإيجاٍز — املجال هذا يف يعمل ُمهم آخر باحث وهو —
تكن لم الطالب. لدى القراءة حصيلة يف «نوعية» اختالفات وجود عىل أدلة وَجدا «لقد
حاول الذي باملعنى ُمرتبطة وإنما تذكُّره؛ الطالب استطاع ما بمقدار مرتبطًة االختالفات
قادرين وكانوا كامًال، فهًما املطروح النقاش الطالب بعض فهم حيث توصيله؛ املؤلف
فهموا الطالب بعض أن حني يف النقاش، لدعم املستخدمة األدلة وبني بينه الربط عىل
التفاصيل بعض ذكر سوى آَخرون طالُب يستطع لم بينما جزئيٍّا، فهًما املؤلف رسالة

يتذكرونها.» التي
املرتابطة غري العنارص عىل وركَّزوا الحقائق، استظهار عىل الطالب ركز وعندما
ل تأمُّ يف يستغرقوا ولم واملعلومات، األدلة بني التمييز يف وفشلوا القراءة، بعملية الخاصة
بأنه تعلمهم أسلوب وسالجو مارتون وصف خارجيٍّا، عبئًا املهمة واعتربوا يقرءونه، ما
الجديدة املعلومات بني وربطوا املؤلف، يعنيه ما عىل الطالب ركز وعندما «سطحي». تعلم
مصدًرا القراءة واعتربوا وترتيبه، املحتوى تنظيم عىل وعملوا بالفعل، وجرَّبوه يعرفونه وما
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رامسدن يستفيض «عميق». بأنه التَّعلُّم أسلوب وسالجو مارتون وَصف للتعلم: ا مهمٍّ
يتبعون الذين الطالب إىل فبالنسبة األسلوبني؛ بني االختالفات تلخيص يف ص٢٣) ،١٩٨٨)
يتعنيَّ الحقائق من ُمنبسط مشهد بمنزلة الدراسية الكتب «كانت السطحي، التَّعلُّم أساليب
أو مبادئَ تُمثِّل بارزة معالم عليها تتناثر شاسعة مساحة كونها من بدًال حفظه، عليهم

والرباهني.» األدلة من سهول حولها من تنبسط ُحجًجا
العميق التَّعلُّم بني القائمة الروابط أيًضا ص٢٧١) ،١٩٨٨) رامسدن يالحظ كما
الطريقة يف نوعيٍّا تغيريًا باعتبارها التَّعلُّم عملية إىل يُنظر أن «ينبغي التحوييل: والتَّعلُّم
اعتبارها من بدًال الواقع؛ أرض عىل ما شيئًا ويتصوَّر ويفهم ويخترب املرء بها يرى التي
عىل الطالب يساعد ما هو العميق فالتَّعلُّم املرء.» يكتسبها التي املعرفة كمية يف كميٍّا تغيريًا
مساعدة عىل يُركز … أن ينبغي العايل «التعليم وأشملها. التعليمية األهداف أهم تحقيق
قيمة له سيكون الذي والفهم املعرفة واكتساب والتوجهات، املهارات تنمية عىل الطالب
الخاص العمل سوق لدخول االستعداد ملجرد ليس األكاديمية؛ الحدود تتعدى ُقصوى
أيًضا» والعرشين الحادي القرن يف للعيش ال الفعَّ لالستعداد بل وحسب، معينة بمهنٍة

ص٢٠). ،٢٠١٠ (إنتويسيل،
العميق التَّعلُّم أسلوبي بني االختالف لقَي األوىل، األصلية التجربة إجراء «منذ
وذلك للدراسة»؛ خضعت التي املجاالت معظم عرب النطاق واسع تأكيًدا السطحي والتَّعلُّم
إىل بجدارٍة تقيس وسائل من التأكيد هذا ويأتي ص٢٤). ،٢٠١٠) إلنتويسيل وفًقا
(بيجز، السطحي التَّعلُّم أساليب أو العميق التَّعلُّم بأساليب الطالب يستعني مًدى أي
باسم طبعه وأُعيد ،١٩٩٨ وماكيون، وإنتويسيل، تيت، أو ٢٠٠١؛ ولونج، وكيمرب،
ليَمنحوا األدوات بهذه يستعينوا أن املعلمون ويستطيع ص٥٣-٥٤). ،٢٠١٠ إنتويسيل،
بالتَّعلُّم الخاصة املثمرة األساليب من املزيد استكشاف عىل ويُشجعوهم تقييماٍت الطالب

العميق.
لدى استحسانًا السطحي والتَّعلُّم العميق التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث وجدت
الطالب من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن تالحظ األبحاث هذه ومعظم التدريس، هيئات أعضاء
أن دون أو بالكامل، يحفظونه ما يفهموا أن دون التعليمية املادة حفظ عىل يُركزون
لفرتٍة التعليمية املادة حفظ إىل السطحي التَّعلُّم أساليب اتباع يؤدي اإلطالق. عىل يفهموه
إذَن، املبارشة. خرباتهم واقع من التدريس هيئات أعضاء معظم ذلك الحظ وقد وجيزة،
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العميق؟ التَّعلُّم ع تُشجِّ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب هل هو: املطروح السؤال
هات توجُّ عىل أُجريت التي األبحاث يف ذلك، عىل تُربهن التي إقناًعا، األكثر األدلة وتوجد

التدريس. طرق نحو التدريس هيئات أعضاء

التدريس طرق التدريسنحو هيئات أعضاء توجهات (2-1)

عالقة وجود (جرينسون)، ١٩٨٨ عام إىل تاريخها يرجع التي الدراسات، إحدى أظهرت
الخربات نوعية وبني الطالب، حول امُلتمرِكز أو املعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب بني
امُلتمرِكزة التعليمية األساليب حظيت الدراسة تلك ويف الطالب. ذكرها التي التعليمية
املبكرة النتائج هذه حظيت وقد املختلفة. املتغريات من عدٍد عرب بأفضليٍة الطالب حول
داخل والطالب املدرسني عن (١٩٩٤) وجاو كيمرب دراسة من بدايًة مستمرة، بتأكيداٍت
واملهام املعلمون، تبنَّاها التي التدريس طرق أن إىل «تُشري نتائجهما إن األقسام. ُمختِلف
حدَّدوه؛ الذي العمل وعبء واجبوها، التي املنزلية والواجبات حدَّدوها، التي التعليمية
ه توجُّ فيها يسوُد التي األقسام ففي التدريس؛ طرق نحو املتبع بالتوجه قويٍّا تأثريًا تأثَّرت
مرغوب غري تأثريٌ التدريس وُطرق املناهج لتصميم يكون أن أكثر املرجح من املعرفة، نقل
التَّعلُّم عملية تيسري نحو ميًال األكثر األقسام بينما الطالب. يتبعها التي التَّعلُّم أساليب عىل
الهادف» التَّعلُّم ع تُشجِّ تعليمية بيئة وتوفري دراسية مواد تصميم إىل األرجح عىل تميل

(ص٦٩).
العديد مع بالتعاون — وبرورس تريجويل ر طوَّ العرشين، القرن تسعينيات أواخر يف
الذي (٢٠٠٦ وتريجويل، برورس له (عدَّ التدريس» أساليب «استبيان — زمالئهم من
موجًها أو املعلم، عىل والرتكيز املعلومة نقل نحو موجًها املعلم يكون مًدى أي إىل يُحدِّد
الكتاب، هذا يف املستخَدمة املصطلحات وحسب الطالب؛ عىل والرتكيز املفاهيم تغيري نحو
متمركًزا أم املعلم، حول متمركًزا أسلوبًا يتبع املدرس كان إذا ما االستبيان هذا يُحدِّد
هذه قدمت بحثية دراسات خمس عن تقريًرا تريجويل أعدَّ ،٢٠١٠ عام ويف املتعلم. حول
استبيان من طالبهم فيه انتهى الذي نفسه الوقت يف التدريس هيئات ألعضاء الوسيلة
عدٌد كان النتائج. قاَرن ثم (٢٠٠١ ولونج، وكيمرب، بيجز، استبيان (مثل التَّعلُّم أساليب
عىل إحداها اشتملت إذ لإلعجاب؛ مثري نحٍو عىل الحجم كبري الدراسات هذه من كبري
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وبرورس (تريجويل طالبًا و٣٩٥٦ دراسة قاعة ٤٨ يف العلوم ملادة جامعيٍّا ُمدرًسا ٤٦
يُدرِّسها األوىل، الفرقة لطالب دراسية مادة ٥٥ عىل أخرى واشتملت ،(١٩٩٩ ووترهاوس،
معلمني ٤٠٨ من البيانات واستقت الدراسية، التخصصات من مجموعٍة يف معلمني عدة

.(١٩٩٩ ومارتن، ورامسدن وبرورس (تريجويل طالبًا و٨٨٢٩
الدراسات هذه «تشري قائًال: الدراسات هذه كل نتائج عن (٢٠١٠) تريجويل ويكتب
القائم التدريس أسلوب أن إىل التحليل، وحدة الدراسة قاعات اعتبار مع مجتِمعة،
السطحي التَّعلُّم بأسلوب وقطعيٍّا بقوٍة مرتبط املعلم حول املعلومة/امُلتمرِكز نقل عىل
الطالب حول املفاهيم/امُلتمرِكز تغيري عىل القائم التدريس أسلوب وأن العميق، وغري
وصًفا تريجويل ويُقدِّم (ص١٢١). السطحي» وغري العميق التَّعلُّم بأسلوب قطعيٍّا ُمرتبط
بأسلوب الكتاب هذا إليه يُشري الذي األسلوب أنه فيه يؤكِّد الطالب حول امُلتمرِكز ه للتوجُّ
بؤرة الطالب يَعتربون بأنهم املدرسون ح يُرصِّ «عندما املتعلم: حول امُلتمرِكز التدريس
بتغطيته، املعلم يقوم مما أهم يتعلمونه وما الطالب يفعله ما يكون حيث أنشطتهم؛ تركيز
النقاش املدرس يثري حيث … ذاتيٍّا، ه املوجَّ التَّعلُّم ع يُشجِّ من هو املدرس يكون وعندما
أثناء الطالب مع «حوار» وفتح الطالب، أفكار من ق التحقُّ يف الوقت من الكثري ويَستغرق
عرضًة وأكثر السطحي، التَّعلُّم أسلوب لتبنِّي عرضًة أقلَّ طالبه يكون حينئٍذ املحارضة،

(ص١٢١). العميق» التَّعلُّم أسلوب لتبنِّي
املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس بُطرق لالستعانة مقنعة توصيًة البحث هذا يقدم
وأعمق مختلًفا نوًعا ع تُشجِّ بأنها القائل الزعم تربير يمكن األساليب، بهذه االستعانة فعند
تحقيق من العايل التعليم يُمكِّن الذي التَّعلُّم يدوم؛ الذي التَّعلُّم إنه التَّعلُّم. من وأفضل

واألسمى. األشمل أهدافه بعض

الذاتي بالتوجيه يتَّسمون الذين املستقلون املتعلمون (3-1)
الذاتي والتنظيم

صادفُت التدريس، هيئات أعضاء مهارات لتنمية املهني مشواري من مبكرة مرحلة يف
ح ُمنقَّ كتاب يف عة امُلجمَّ مقاالته وصَفت حيث (١٩٨١)؛ بوود كتاب يف الذاتي التَّعلُّم فكرة
املعلم عىل يتَّكلون إنهم إذ للغاية؛ متواكلني متعلمني عادًة الطالب من التعليم يَصنع كيف
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لهم يُقيِّم النهاية ويف التَّعلُّم، أساليب لهم ويصف تعلُّمه، إىل يحتاجون ما لهم يُحدِّد كي
راغبني الدراسة قاعة يدخلون الطالب من والكثري إياه. تعلُّمهم جودة ومدى تعلموه ما
عليها تحتوَي أن ينبغي التي الكلمات عدد مثل تقريبًا؛ يشءٍ بكل املعلمون يُخربهم أن يف
يحتوَي أن يجب التي املراجع وعدد استخدامه، لهم ينبغي الذي الخط وشكل أبحاثهم،
لم وإذا البحث. صفحة يف يستخدموها أن ينبغي التي الهوامش وعرض البحث، عليها
إىل اضُطروا إذا باإلحباط وسيشعرون عنها سيسألون الطالب فإن التفاصيل، هذه تُحدَّد

بأنفسهم. القرارات هذه اتخاذ
قاعات داخل الذاتي بالتوجيه يتَّسمون متعلمني نرى ما ا جدٍّ نادًرا ألننا ونظًرا
عىل اعتماًدا األفراد بعض بها يتعلم التي الفاعلية مدى ننىس فإننا جامعاتنا، يف الدراسة
هاويًا ُمراقبًا أم محرتًفا، حائًكا أم بنفِسه، نفَسه علَّم بستانيٍّا املتعلم أكان وسواءٌ أنفسهم.
أعىل مستوياٍت إىل بمهنتهم يَرتقون املتعلمني بعض فإن مرآب، يف قوارب بَنَّاء أم للطيور،
طريق عن املستقلني باملتعلمني خاصة سمات عدة تحديد تمَّ ولقد واملهارة. املعرفة من
هذا لُخص وقد الذاتي. التَّعلُّم عىل يعتمدون الذين املتعلمني ف ترصُّ طريقة يُحلِّل بحٍث
وعالقته الذاتي «التوجيه بعنوان ١٩٩١ عام كاندي ألَّفه كتاٍب يف أخرى وأبحاث البحث
التَّعلُّم» ذاتيُّ املتعلم «توصيف عىل يحتوي بملحٍق األبحاث وتستعني الحياة». مدى بالتَّعلُّم
يتسم (ص٤٥٩) وُقدرة» وصفة وسمة «خاصية مائة من أكثر ليَرسد كاندي ابتَكره الذي
توصيًفا وقدم لألبحاث، متميًزا ًصا ملخَّ امللحق هذا صار وقد التَّعلُّم. ذاتي املتعلم بها

له. التدريس جميًعا نودُّ الذي الطالب «املثايل»؛ للطالب مناسبًا
تعريًفا املجال، هذا يف شاملًة أبحاثًا أيًضا أجرى الذي ،(٢٠٠٢) زيمرمان ويُقدِّم
مهارة أو ذهنية قدرة «ليس بأنه يصفه والذي التنظيم، ذاتي التَّعلُّم يه يُسمِّ ملا واضًحا
بها يَستعني الذاتي التوجيه عىل قائمة عملية بمنزلة هو وإنما األكاديمي، باألداء خاصة
هذه تسمية ع وتتنوَّ (ص٦٥). أكاديمية» مهاراٍت إىل الذهنية قدراتهم ليُحوِّلوا املتعلمون
التَّعلُّم ذوي واملتعلمني الذاتي، التوجيه ذوي املتعلمني بني: ما باملتعلمني الخاصة السمات
من أكثر الدقيقة بالفوارق أشبه وهي االختالفات، وتُدَمج املستقلني. واملتعلمني الذاتي،
شامل؛ بحثيٌّ سؤاٌل بأنه (٢٠٠٨) زيمرمان يَصفه فيما رصيحة، جوهريًة اختالفاٍت كونها

(ص١٦٦). تعلُّمهم» عملية يف التحكم للطالب يتأتَّى «كيف فهم محاولة وهو أال

56



املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس نجاح عىل تُربهن بحثية أدلة

أُجريت التي لألبحاث وواضحة دقيقة نظرًة ٢٠٠٢ عام املنشور زيمرمان مقال يُقدِّم
يقع املجال هذا كان إذا املقال هذا إىل الرجوع بالباحث ويَجدر التنظيم. ذاتي التَّعلُّم عىل
«يشتمل أوًال: األبحاث؛ بها خرجت نتائج ثالث زيمرمان يُحدِّد حيث اهتمامه؛ دائرة يف
يَشتمل فهو املهارات؛ إلحدى التفصيلية املعرفة من أكثر هو ما عىل التنظيم ذاتي التَّعلُّم
املعرفة هذه لتطبيق الرضورية السلوكية واملهارات الذاتي، والتحفيز الذاتي، الوعي عىل
ِسمًة ليس الذاتي التنظيم أن عىل أيًضا األبحاث تؤكد ثانيًا: (ص٦٦). صحيًحا» تطبيًقا
غري أم ًزا ُمحفَّ الطالب أكان سواءٌ وأخريًا: ثالثًا اآلخرون. ويفتقدها البعُض بها يتحىل
واالهتمام الذاتية بالكفاءة الخاصة املعتقدات عىل يَعتمد التنظيم ذاتيَّ التَّعلَُّم فإن ز؛ ُمحفَّ

الحقيقي.
أدواٍت بضع الباحثون ر طوَّ السطحي، والتَّعلُّم العميق التَّعلُّم مع الحال هي كما
عىل األدوات هذه تشتمل الذاتي. بالتنظيم الطالب تََحيل مدى لتحديد واستخدموها
واستبيان ،(١٩٨٧ وباملر، وشولت، (فاينشتاين، واملذاكرة التَّعلُّم اسرتاتيجيات استبيان
ومقياس ،(١٩٩٣ وميكياتيش، وجارسيا، وسميث، (بينرتتش التَّعلُّم دافعية اسرتاتيجيات
شخصية بمقابلٍة يستعني الذي الشخصية، املقابالت طريق عن التنظيم ذاتي التَّعلُّم تقييم
شفهيٍّا لها يَستجيبون دراسية مشكالت ست مع مواجهٍة يف الحاليني الطالب تضع منظَّمة
يف املستخَدمة األدوات مع الحال هي وكما .(١٩٨٨ ،١٩٨٦ بونز، ومارتينيز (زيمرمان
وإذا للمعلمني. رائعًة مصادَر األدوات هذه تَُعد السطحي، والتَّعلُّم العميق التَّعلُّم تقييم
استعانة مدى تحديد يف منها املعلمون يستفيد األدوات، هذه من واحدًة الطالب أنهى
يكن لم إن نفسه، بالقدر الطالب ويستفيد التنظيم، ذاتي التَّعلُّم باسرتاتيجيات طالبهم
فاعليًة األكثر والبدائل بها يستعينون التي باالسرتاتيجيات الوعي طريق عن أكرب، بقدٍر

لها.
لالستكشاف حاليٍّا تخضع أسئلة أربعة يف األبحاث (٢٠٠٨) زيمرمان ص لخَّ وقد
تلقاء من الطالب يقوله ما عىل الباحثون اعتمد قريب، وقٍت حتى والتجريبي. العميل
تُمكِّن حاسوبية برامج َة فثَمَّ اآلن، أما املذاكرة، أثناء به يقومون ما بخصوص أنفسهم
تُتيح الربامج وهذه الذاتي، بالتنظيم ُمرتبطة اسرتاتيجيات عدة استخدام من الطالب
هل هو: والسؤال املذاكرة. أثناء الطالب بها يستعني التي االسرتاتيجيات تتبُّع للباحثني
النتائج اآلن وإىل لالسرتاتيجيات؟ الفعيل واستخدامهم الطالب يقوله ما بني تَطابُق َة ثَمَّ
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ذاتي التَّعلُّم اسرتاتيجيات يَستخدمون الطالب كان إذا هو: الثاني والسؤال متباينة.
األكاديمي تحصيلهم مستوى من هذا ن يُحسِّ فهل مثًال، املكتبة، يف أو املنزل يف التنظيم
ُمرتبط فهو الثالث، السؤال أما باإليجاب. السؤال هذا عن األولية األبحاث تردُّ عام؟ بوجٍه
تعديل املعلمون يستطيع فهل املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس بأهداف التحديد وجه عىل
الطالب؟ بني التنظيم ذاتي التَّعلُّم ع تُشجِّ بُطرق الدراسة قاعات داخل به يقومون ما
التحفيزية املشاعر تلعبه الذي الدور ما وأخريًا: ذلك. يستطيعون نعم، هي: واإلجابة
ويف ذاتيٍّا امُلنظَّم تعلُّمهم أسلوب يف التغيريات إحداث يف الطالب لدى الراسخة واملعتقدات
التَّعلُّم عمليات بني وطيدة عالقة وجود إىل الحايل الوقت يف األبحاث وتشري عليها؟ اإلبقاء

والتحفيز. الدافعية ومصادر التنظيم ذاتي
الوقت يف الكثريون يقرتح ذاتيٍّا، ه امُلوجَّ التَّعلُّم عىل أُجريت التي لألبحاث وكنتيجٍة
إىل يَحتاجون ما تحديد من املتعلمني تُمكِّن أن النظامي التعليم لخربة ينبغي أنه الحايل
يواجهون أكانوا سواءٌ بها؛ سيتعلمون التي الطريقة بشأن القرار اتخاذ ومن معرفته
بعد. فيما الحياة طوال أم العمل، يف أم املنزل، يف أم الدراسة، قاعة داخل تعليمية مهمة
نحٍو عىل تُظِهر األبحاث نتائج أن من بالرغم أنه إىل (٢٠٠٢) زيمرمان أشار ذلك، ومع
املعلمني من قليًال «عدًدا فإن أكرب، أكاديمي نجاٍح إىل يؤدِّي الذاتي التنظيم أن قاطع
(ص٦٤). أنفسهم» عىل االعتماد طريق عن للتعلم يؤهلهم الذي النحو عىل الطالب يُِعدون
أو املفروضة، األكاديمية املهام بشأن خياراٍت الطالب يُمنَح ما «نادًرا قائًال: ويَستفيض
عون يُشجِّ املعلمني من وقليٌل للمذاكرة. ُرشكاء أو املعقدة، الدراسية الواجبات ألداء أساليَب
مذاكرة اسرتاتيجيات يُدرِّسون أو األكاديمي، لعملهم محددة أهداٍف وضع عىل الطالب
تقدير أو ذاتيٍّا تقييًما عملهم تقييم الطالب من يُطَلب أن أيًضا النادر من أنه كما واضحة.

(ص٦٩). جديدة» بمهام االضطالع يف كفاءتهم مدى
جزءٍ بمنزلة أنفسهم عىل االعتماد طريق عن للتعلم الطالب تُِعد التي األساليب وهذه
القرارات اتخاذ عملية يف الطالب يُرشك الذي املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس يف متأصل
التَّعلُّم، مهارات بخصوص واضحًة إرشاداٍت ويُقدِّم التعاون، ع ويُشجِّ بالتَّعلُّم، الخاصة
من الطالب تمكني قيمة إن األقران. وتقييم الذاتي التقييم إجراء أجل من الفرص ر ويُوفِّ
عن صحته إثبات إىل التدريس هيئة أعضاء يحتاج بيشءٍ ليست أنفسهم عىل اعتماًدا التَّعلُّم
سيفعلون منهم الكثريين وأن وظائفهم، ون سيُغريِّ طالبنا أن نعرف إننا األبحاث. طريق
بل بها، يعملون وظيفٍة كل من جزءًا سيكون املستمر التعليم وأن مرة، من أكثر ذلك
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عىل قدرتهم عىل يَعتمد طالبنا نجاح أن الواضح ومن عام. بشكٍل الحياة من جزء وأنه
الحياة. مدى التَّعلُّم

هات وتوجُّ السطحي، والتَّعلُّم العميق التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث نتائج إن
االستعانة تدعم جميعها التنظيم، ذاتي والتَّعلُّم التدريس، ُطرق نحو التدريس هيئة أعضاء
أعضاء توجهات عىل أُجريت التي األبحاث وتُؤكِّد املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب
تغطية عىل األسايس املعلمني تركيز كان إذا أنه التدريس ُطرق نحو التدريس هيئة
من قليل بقدٍر عادًة التعليمية، املواد حفظ طريق عن سيكون الطالب ردَّ فإن املحتوى،
املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس املعلمون يتبع وعندما اإلطالق. عىل فهٍم بال أو الفهم
عمليات يف التحكم يف الطالب بمساعدة ويلتزمون التعليمية، املادة فهم عىل ويُركزون
عملية عىل ويسيطرون أعمق، مستًوى عىل املادة يتعلمون الطالب فإن خاصتهم، التَّعلُّم

كمتعلمني. الذات عىل واالعتماد باالستقاللية التحيل إىل تقودهم بطرق تعلمهم

باالهتمام جديرة أبحاث مراجعات (2)

التي املعرفة لحجم أوضح صورًة يعطي مما وتدمجها؛ النتائج األبحاث مراجعات ص تُلخِّ
األبحاث تلك يُجرون ملن املراجعات تُكتب الوقت، أغلب يف معني. نطاٍق يف إليها التوصل تمَّ
املراجعات هذه تَستعرض ما ونادًرا األبحاث. بتلك صلٍة ذات بموضوعاٍت يهتمون ملن أو
العمليني، للُممارسني خصوًصا املراجعات هذه تُكتب أن أكثر النادر ومن بل النتائج، آثار
هذا يف بالذكر جديرًة استثناءاٍت تُمثِّل الجزء هذا يف املوجودة الثالث املراجعات أن إال
حول امُلتمرِكز بالتدريس صلة ذات األبحاث تَستعرض الثالث املراجعات وجميع املقام،

املتعلم.

والتحفيز الدافعية عىل أُجريت التي األبحاث مراجعة (1-2)

كيف واسع. نطاٍق عىل املنترشة الطالب سلبية من التدريس هيئات أعضاء معظم يعاني
يدفعهم الذي الحافز إىل يفتقرون هذا ومع جامعيني طالبًا يكونوا أن الطالب لهؤالء يمكن
إىل يفتقرون الذين للطالب التدريس مجال يف منا يعمل َمن كل عىل يجب التَّعلُّم؟ نحو
بينرتتش نَرش وقد املوضوع، هذا تناولت التي األبحاث عىل اإلمكان بقدر يطَِّلع أن الحافز
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عىل بأبحاثه مشهور تعليمي باحث وبينرتتش الصدد. هذا يف متميزة مراجعًة (٢٠٠٣)
أسئلة سبعة تتناول التي األبحاث بينرتتش ويستعرض والتحفيز. الدافعية موضوع

والتحفيز: الدافعية موضوع حول تدور رئيسية

الطالب؟ يريد ماذا (١)
الدراسة؟ قاعة داخل الطالب ز يُحفِّ الذي ما (٢)

يريدون؟ ما عىل الطالب يحصل كيف (٣)
زهم؟ يُحفِّ الذي وما يريدونه الذي ما الطالب يعرف هل (٤)

التحفيز؟ إىل املعرفة تقود وكيف املعرفة إىل التحفيز يقود كيف (٥)
ر؟ ويتطوَّ التحفيز يتغري كيف (٦)

والثقافة؟ السياق يلعبه الذي الدور ما (٧)

الخاصة التعليمية النتائج بينرتتش أوضح املراجعات، من ا جدٍّ كبري عدٍد عكس وعىل
سؤال: عىل ردٍّا املثال، سبيل عىل والتحفيز. الدافعية موضوع عىل أُجريت التي باألبحاث
التي التعميمات من مجموعًة بينرتتش حدَّد الدراسة؟ قاعة داخل الطالب ز يُحفِّ الذي ما
بإمكانية الخاصة واملعتقدات للتعديل القابلة العزو «عمليات أن من بدايًة األبحاث، تدعمها
للبحث بينرتتش تلخيص ويف (ص٦٧٣). الدراسة] قاعات [داخل الطالب» ز تُحفِّ التحكم
يتمتعون أنهم يعتقدون الذين الطالب أن هو العام «االتجاه يقول: الزعم، هذا يدعم الذي
النجاح لتحقيق عرضًة أكثر يكونون وسلوكياتهم تعلُّمهم عملية يف التحكم من أكرب بقدٍر
بالتحكم يشعرون ال الذين بالطالب مقارنًة الدرايس التحصيل من أعىل مستًوى وإحراز
إىل استناًدا بها يُنصح التي «التصميم» مبادئ هي ما إذَن، (ص٦٧٣). والسيطرة»
فإن وهكذا والسيطرة.» التحكم وممارسة االختيار فرصة [للطالب] ر «وفِّ النتائج؟ هذه
حول امُلتمرِكز التدريس فيها يُتبع التي الدراسة، قاعات داخل منا الكثريون الحظه ما
بخصوصطريقة القرارات بعض اتخاذ الطالب يستطيع فعندما األبحاث؛ تدعمه املتعلم،
حافزهم يزداد تعلُّمهم، عمليات عىل والسيطرة التحكم من قدًرا يمارسون وعندما تعلُّمهم،

للتعلم.
إنها قلُت إذا صادقًة أكون لن ذلك، ومع بينرتتش، مراجعة يف والكثري الكثري هناك
التحفيز لدور أفضل فهٍم اكتساب كان إذا لكن كذلك، ليست فهي قراءتها؛ تسهل مراجعة
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هذه مثل ومحددة واضحة كثريًة مصادَر تجد فلن اهتمامك، يثري أمًرا التَّعلُّم عملية يف
ُمقرتحات صورة عىل املراجعة هذه قراءة يف املبذول الجهد مقابل وستجني املراجعة.

األبحاث. نتائج تجاه اتخاذه ينبغي ما بشأن واضحة

النشط التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث مراجعات (2-2)

ُمرتبة وغري متنوعة وهي واسًعا، نطاًقا النشط التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث تغطي
من املشكالت تنبع األلوان. ومختلفة التشكيالت متنوعة أقمشة من منسوج بساط وكأنها
االسرتاتيجيات بسبب املشكالت وتتفاقم النشط، التَّعلُّم ملفهوم املختلفة التعريفات كثرة
لدراسة مستخَدمة عديدة طرق توجد أيًضا، النشط. التَّعلُّم اسم بها يُلصق التي املختلفة
يف النشط بالتَّعلُّم الخاصة الدراسات بعض أُجريت وأخريًا، النشط. التَّعلُّم تجاِرب آثار
األبحاث استعراض حتى ولو سيُحاول الذي وَمن تقريبًا. الدراسية التخصصات جميع

النطاق؟ هذا يف أُجريت التي
قد تربويني باحثني يد عىل عليهما الضوء أُلقَي أن بصدد اللتان املراجعتان تُجَر لم
أجراهما وإنما املراجعات، من النوع هذا مثل إعداد يحاول َمن أفضل أنهم املرء يزعم
للمقاالت مثاليٍّا نموذًجا منهما أيٌّ تَُعد وال الطب. بكلية نفساني وطبيب كيميائي مهندس
األخرى. عن تماًما مختلف نسق منهما واحدٍة لكل بل األبحاث، مراجعات تَستعرض التي
أسلوبيهما أن من وبالرغم التدريس، هيئات أعضاء من للجمهور هتان موجَّ وكلتاهما
حول شكوك أي هناك كان وإذا نفسها. النتيجة إىل توصلتا كلتيهما فإن مختلفان،
بأن االقتناع إىل بحاجٍة زال ما الزمالء من أحد هناك كان إذا أو النشط التَّعلُّم إنجازات
تَحسمان املراجعتني هاتني فإن النشط، بالتَّعلُّم الخاصة املعتادة املزاعم تدعم أدلًة هناك
النشط التَّعلُّم ألن وذلك املناقشة؛ من املزيد تستحقان املراجعتني كلتا القضية. هذه

واحدة. لعملٍة وجهان املتعلم حول امُلتمرِكز والتدريس
إجراء يجعل ملا رائعة مناقشة وتتبعها بالتعريفات، (٢٠٠٤) برينس مراجعة تبدأ
فعىل إجمالية؛ نظرًة عليه تُلقَي أن ا جدٍّ الصعب من موضوًعا النشط التَّعلُّم عىل األبحاث
القائم بالتَّعلُّم برينس ويستعني للدراسة، يخضع ما تحديد مشكلة هناك املثال: سبيل
أنه إال واسع، نطاٍق عىل للدراسة وخاضع مستخَدم أسلوب إنه كمثال. املشكالت حل عىل
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الخروج ب يُصعِّ مما االسرتاتيجية؛ بهذه الخاصة العنارصاألساسية عىل إجماع هناك ليس
تقييم وهو ثماره»؛ يؤتي «ما تقييم مشكلة تأتي ذلك، بعد عدة. أبحاث من واحد بتعميٍم
أهمية وقياس بعناية، البيانات وتفسري التَّعلُّم، نواتج من كبرية مجموعة فحص «يتطلب
«املهمة»» التحسينات تلك عىل يحافظ عما فكرة وتكوين تسجيلها، تم تحسينات أي

(ص٢٢٥).
برينس يُلقي املحدَّدة، املعايري وترسيخ الواضحة التعريفات استخدام طريق وعن
اسرتاتيجيات أوًال: النشط؛ التَّعلُّم عىل أُجريت التي لألبحاث رئيسني تصنيفني عىل الضوء
يف بما الطالب، مشاركة أنشطة وثانيًا: املحارضات، يف الطالب تُرشك التي النشط التَّعلُّم
ومراجعاته املشكالت. حل عىل القائم والتَّعلُّم التعاوني، والتَّعلُّم التعاُضدي، التَّعلُّم ذلك
وبخصوص الفهم. وسهلة واضحة املجاالت هذه من مجاٍل كل عىل أُجريت التي لألبحاث
البحث هذا وجد قوتها، يف النتائج تفاوت من الرغم «عىل برينس: يكتب اإلجمالية النتيجة
الحق، موضع ويف (ص٢٢٩). للدراسة» خضعت التي النشط التَّعلُّم أشكال لجميع دعًما
دواءً النشط التَّعلُّم يَُعد وال معادالت صيغة يف التدريس اختزال يُمكن «ال برينس: يقول
التَّعلُّم لعنارص النطاق واسع تأييد َة ثَمَّ ذلك، ومع التعليمية. املشكالت لجميع شافيًا
للتحليل وخضعت الرتبوية األبحاث أدبيات يف شيوًعا أكثر نحٍو عىل نُوقشت التي النشط

(ص٢٢٩). هنا»
النشط التَّعلُّم تعريفات أي بالتعريفات؛ أيًضا (٢٠٠٦) مايكل مراجعة بدأت
«قاموس عن املأخوذ النشاط، التَّعلُّم تعريف ويُشري املتعلم. حول امُلتمرِكز والتدريس
بعض يف الطالب إرشاك «عملية عن عبارة أنه إىل الرتبوية»، للمصطلحات جرينوود
التعريف ويذكر األفكار.» تلك استغالل وكيفية األفكار تأمل عىل تُجربهم التي األنشطة
درجة تقييم منتظمة بصفٍة الطالب من «يتطلَّب إذ النشط؛ التَّعلُّم عىل بأمثلٍة قائمًة
معينة، دراسية تخصصات يف املشكالت أو املفاهيم مع تعاُملهم ومهارات استيعابهم
حالة يف الطالب إبقاء عىل والحفاظ املساهمة، أو املشاركة طريق عن املعرفة وتحصيل
التي األنشطة خالل من وذلك التَّعلُّم؛ أثناء عادًة، والبدنية الذهنية، الناحية من نشطة

(ص١٦٠). وحلها» املشكالت يف والتفكري املعلومات جمع يف تُرشكهم

62



املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس نجاح عىل تُربهن بحثية أدلة

إىل التدريس هيئات أعضاء يميل أوًال: أسباب؛ لبضعة باالهتمام جدير التعريف هذا
ما. يشءٍ بفعل منشغلني الطالب جْعل أي باألنشطة؛ ُمرتبط النشط التَّعلُّم بأن االعتقاد
التعريف وهذا وسلبيني. خاملني يعودوا لم أنهم حقيقة من أهميًة أقل الطالب يفعله فما
أهمية؛ يُمثِّل الطالب به يقوم ما فإن «تعلُّم»، كلمة مع «نشط» كلمة تدمج حني أنه يُوضح
بإتقان املرتبطة املهام وتعلُّم والتقييم التأمل ن تتضمَّ أنشطة يف االشرتاك لهم ينبغي حيث
حد يف التَّعلُّم عىل النشط بالتَّعلُّم يُسمى ما كل يُركز ال أخرى: وبعبارٍة التعليمية. املادة
األنشطة بتلك املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق يتبعون الذين املعلمون ويهتمُّ ذاته.

التَّعلُّم. حول امُلتمرِكزة
والعلوم التَّعلُّم علوم من أدلًة مراجعته يف ص١٦٠–١٦٥) ،٢٠٠٦) مايكل ويضم
يف املجاالت هذه من املأخوذة األبحاث مايكل ص ويلخِّ الرتبوي. النفس وعلم اإلدراكية

النشط: التَّعلُّم تدعم رئيسية» «نتائج بأنها يَصُفها مبادئ خمسة

ويُكوِّن به، خاصة معاٍن تكوين يف نشط نحٍو عىل املتعلم ُمشاركة التَّعلُّم يتضمن •
املعلومات مع الحايل الوقت يف يعرفونه ما دمج طريق عن املعانَي املتعلمون
ويَستبعد شخيص، طابٍع ذات عملية التَّعلُّم يجعل وهذا يكتسبونها، التي الجديدة

وحسب. للمعرفة نقٍل مجرد التَّعلُّم تَعترب أفكار أي
يستطيع كيف يفرس وهذا مختلفتان، عمليتان ما يشءٍ إجراء وتعلُّم الحقائق تعلُّم •

املعلومات. تلك استغالل يستطيعون ال ذلك ورغم الحقائق تعلم الطالب
مادة أو (موضوع السياق أو باملجال محددة تعلُّمها يتم التي األشياء بعض •
أكرب بسهولٍة تُنَقل أشياءَ َة ثَمَّ أن حني يف التَّعلُّم، عملية فيه جرت الذي دراسية)
الطالب عىل آلخر، موقٍف من بنجاٍح املعرفة نقل أجل ومن أخرى. مجاالٍت إىل

يتعلمونه. ما يُمارسوا أن
إذا بما مقارنًة املزيد يتعلموا أن املرجح فمن آخرين برفقة األفراد يتعلم حني •

بمفردهم. يتعلمون كانوا
أم لنفسك ذلك أكان سواءٌ والتفسري، الرشح ترديد يُيرسه الهادف التَّعلُّم •
لغة استخدام عىل الطالب يُدرِّب التفسريات هذه وتكوين للمعلمني. أم لألقران

الدراسية. التخصصات
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يف النشط التَّعلُّم نجاح إىل تشري التي األدلة عىل الضوء يُلقي جزءًا مراجعته ن وتتضمَّ
مجال يف تُجرى التي األبحاث عن تختلف الرتبوية األبحاث أن كيف ويرشح العلوم، مجال
َة «ثَمَّ قائًال: ويختتم والتَّعلُّم. بالتدريس الخاصة الظواهر دراسة يصعب وملاذا العلوم،
املستخَدمة الطالب حول امُلتمرِكز التدريس وأساليب النشط التَّعلُّم أن عىل تُربهن أدلة
هذه تدعم بها استعان التي [األدلة نجاًحا ق تُحقِّ األعضاء وظائف علم مادة لتدريس
األكثر األساليب من أفضل نجاًحا ق تُحقِّ األساليب وهذه عامة]، نتيجًة باعتبارها النتيجة

(ص١٦٥). سلبية»

ألساليب الداعمة الدراسية التخصصات عىل القائمة األبحاث (3)
امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

التدريس ألساليب الداعمة الدراسية صات التخصُّ عىل القائمة األبحاث أفضل بعض تشتمل
العايل، التنظيمي املستوى ذي الجماعي للعمل أشكال ثالثة عىل املتعلم حول امُلتمرِكز
العلوم. تدريس مجال يف أُجريت األساليب هذه فاعلية عىل أُجريت التي األبحاث وأغلب
ويُقارن الطالبية املشاركة عىل القائمة الرتبوية الطرق هذه الرائعة املقاالت أحد يَصف
ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم وأسلوب املشكالت، حل عىل القائم التَّعلُّم وهي: أال بينها؛
وكامبماير (إيربالين األقران يقوده فريق عىل القائم والتَّعلُّم العملية، املهارات إتقان نحو
حاٍل بأي األساليب وهذه .(٢٠٠٨ ووايت، وفارما-نيلسون وبالت ومووج ومايندرهويت
حول متمركزة اسرتاتيجياٍت عىل تشتمل التي الوحيدة الجماعية األساليب هي األحوال من
الطرق ياه سمَّ ملا شاملتني مراجعتني و٢٠٠٧) ٢٠٠٦) وفيلدر برينس ويقدم املتعلم.
الجماعية الثالثة األساليب إىل باإلضافة — تشتمل والتي والتَّعلُّم، للتدريس االستنباطية
دراسة عىل القائم والتدريس املرشوعات، تنفيذ عىل القائم التَّعلُّم عىل — هنا صها أُلخِّ التي
ويزخر بفاعلية. الدرس وقت استغالل عىل القائم والتدريس باالكتشاف والتَّعلُّم الحالة،
الجماعية، األساليب هذه بكل تستعني برامج تَصف التي باملراجع وفيلدر برينس مقاال

فعاليتها. عىل تُربهن التي التجريبية الدراسات وكذلك
حيث الطب؛ دراسة يف مرة ألول املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم أسلوب استُخدم
عادًة حاسم؛ واحد حل لها ليس مشكلٍة مع الطب كلية طالب من مجموعة يتعامل
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حل عىل القائم التَّعلُّم يف محرية. أعراض عدة عليه تظهر مريٍض يف املشكلة تتمثل ما
أساس عىل املحتوى يتعلمون الطالب أن يعني وهذا األول؛ املقام يف املشكلة تأتي املشكالت،
ليصري املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم أسلوب ر تطوَّ وقد إليها. يحتاجون التي املعرفة قدر
ابتكاره، تلت التي السنوات وخالل التقليدية. املحارضات عىل ُمعتِمد غري للتدريس نهًجا
الطب. مجال غري املجاالت، من العديد يف واسع نطاٍق عىل التَّعلُّم من النوع هذا استُخدم
من تستلزم وواقعية ُمرِبكة مواقف يف املشكالت تتمثل الجامعيني، الطالب إىل وبالنسبة
ولقد مختلفة. مجاالت من وأحيانًا مختلفة دراسية مواد عرب املعرفة يدمجوا أن الطالب
مما منه؛ مختلفة أشكاٍل تطوير عىل التَّعلُّم من النوع لهذا األوسع االستخدام أيًضا ع شجَّ

األبحاث. نتائج بني املقارنة ب صعَّ
يف مرة ألول العملية املهارات إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم أسلوب ابتُكر
للعمل املحارضة أثناء مًعا الطالب تعاون ن يتضمَّ وهو الكيمياء؛ مادة دراسة مجال
مجموعٍة عىل الطالب يعمل إذ معينة؛ ألغراٍض خصوًصا مة مصمَّ تعليمية مواد عىل
التَّعلُّم» «دورة تيل التي — ه املوجَّ االستقصاء أسئلة — بإتقان امَلصوغة األسئلة من
يُطبِّقون. النهاية ويف يَبتكُرون، ثم الطالب، يستكشف بدايًة مراحل؛ ثالث من املكونة
إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي بالتَّعلُّم الخاصة التعليمية املواد عىل أمثلة تجد أن ويمكنك
.www.pogil.org اإللكرتوني: املوقع عىل أخرى ومصادر مراجع وكذلك العملية، املهارات
الدعم يُقدِّمون حيث التعليمية؛ العملية ي ُميرسِّ وظيفة املقام هذا يف املحارضون ويؤدي
من محارضاٍت شكل يف التعليمية املادة ويُقدمون متنوعة، بُطرق الطالبية للمجموعات
املكتبة. أمني أو املتحدث أو الكاتب أو املدير مثل: أدواًرا الطالب يُمنح آلخر. آٍن
والفيزياء الكيمياء يَدرسون الذين الجامعيني الطالب مع للتعلم األسلوب هذا ويُستخدم
وعلم الترشيح وعلم والتعليم البيئة وعلم والهندسة اآليل الحاسب وعلوم والرياضيات

والتسويق. الوظائف
مادة دراسة مجال يف مرة ألول األقران يقوُده فريٍق عىل القائم التَّعلُّم أسلوب ابتُكر
ُميرس بدور القيام عىل ُمدرَّبني بطالب االستعانة عىل األسلوب هذا ويشتمل أيًضا. الكيمياء
هؤالء ويَلتقي عالية. بتقديراٍت الدراسية املادة تعلُّم أنَهوا طالب وهم التعليمية؛ العملية
ساعتني ملدة أسبوع كل مرة — األقران القادة أو — التعليمية للعملية امُليرسون الطالب
يعمل املادة. هذه لدراسة حاليٍّا لني ُمسجَّ طالب وثمانية ستة بني عددهم يرتاوح بطالب
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العلمية باملادة صلة ذات مشكالت التدريس، هيئة أعضاء أعدَّها مشكالت حل عىل الطالب
الطالب األقران القادة ويشجع املنزيل. والواجب واملحارضات الدرايس الكتاب يف املوجودة
وحل الذهني العصف مثل: التعاُضدي، التَّعلُّم بأساليب االستعانة عىل مجموعات يف
والطالب، امُليرس بني لألسئلة املتبادل والطرح محدد، زمني جدول باستخدام املشكالت
القائم التَّعلُّم جلسات تُعَقد الحاالت، بعض يف التباُديل. الثنائي التفكري أشكال من وغريها
محل الجلسات هذه تحلُّ وأحيانًا بالكامل، الدراسة قاعة خارج األقران يقوُده فريق عىل
لتُفسح األسبوعية املحارضات إحدى تُلغى أخرى حاالٍت ويف النظامية، الدراسية الحلقات

األقران. يقوُده فريٍق عىل القائم التَّعلُّم جلسة أمام املجال
وفارما-نيلسون وبالت ومووج ومايندرهويت وكامبماير إيربالين مقال ويحتوي
للتعلم. الثالثة األساليب هذه بني ويوازن يقارن ل ُمفصَّ جدوٍل عىل (٢٠٠٨) ووايت
عىل األقران يقوده فريٍق عىل القائم التَّعلُّم «يشتمل الثالثة: األساليب هذه عن ويقولون
حل عىل القائم التَّعلُّم يشتمل بينما التقليدية، التدريس ُطرق مع االختالف من قدٍر أقل
وبعد (ص٢٧٠). التقليدية» التدريس ُطرق مع االختالف من قدٍر أكرب عىل املشكالت
عىل الثالثة األساليب هذه تُصنَّف املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس خصائص عىل االطالع
نطاق يف باستمراٍر تُالزمها ال التسمية هذه أن رغم املتعلم، حول متمركزة أساليب أنها
ويتمتَّعون التعليمية، املادة يف نشط نحٍو عىل الطالب ينخرط الرتبوية. األبحاث أدبيات
يتعلمون ال فهم التعليمية؛ العمليات يخص فيما والسيطرة التحكم من متنوعة بمستوياٍت
وقد ويحلونها. املشكالت مع العلماء يتعامل كيف يتعلمون بل وحسب، التعليمية املادة
لنتائج ص ملخَّ ييل وفيما والعملية، التجريبية للدراسة األساليب هذه من أسلوب كل خضع

الدراسات. هذه

املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم (1-3)

واسع، نطاٍق عىل استخداًما واألكثر األقدم األسلوب هو املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم
عدة نُرشت وقد الجماعي. للتعلم الثالثة األساليب بني من لألبحاث خضوًعا واألكثر
املشكالت، حل عىل القائم التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث مراجعات تستعرض مقاالت
معنية دراسًة وثالثني خمٍس عىل نظرًة ألقى الذي (١٩٩٣) وبليك فرينون مقال بينها من
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و١٩٩٢. ١٩٧٠ عاَمي بني ما الفرتة يف الطب كليات يف للتعلم األسلوب هذا باستخدام
يف والنتائج التطبيقات عن املنشورة األبحاث (١٩٩٣) وميتشل ألبانيز استعرض أيًضا،
تحليًال (٢٠٠٣) وجيجبلز بوسا وِدن وسيجرز دويش أجرى كما الطب. تدريس مجال
من عدد بينها من املشكالت، حل عىل القائم التَّعلُّم عن دراسًة وأربعني لثالٍث تلويٍّا

الطب. غري دراسية صات تخصُّ يف أُجريت التي الدراسات
حل عىل القائم بالتَّعلُّم الخاصة التعريفات تتشابه الرتبوية، األبحاث أدبيات يف
من الكثري تظهر التطبيق مرحلة عند لكن بعض؛ مع بعضها ما حدٍّ إىل املشكالت
االختالفات «إن مشكلة: األمر هذا اعتبار وراء السبب (٢٠٠٤) برينس ويرشح االختالفات.
فعاليته تحليل تجعل املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم بأسلوب الخاصة التطبيقات يف الهائلة
عن تتحدث ال األسلوب هذا تطبيقات بني تُقارن التي الدراسات من فالكثري تعقيًدا؛ أكثر
ملموس فرٍق أيَّ األسلوب لهذا التلوية التحليالت تُِربز ولكي بساطة. بكل نفسه اليشء
العنارص عن الصادرة الواضحة اإلشارات ق تتفوَّ أن بد ال التقليدية، بالربامج مقارنًة
من كلٍّ تطبيق يف االختالفات عن الناتج التشوُّش عىل التَّعلُّم من النوع لهذا املشرتكة
(ص٢٨٨). املناهج» لتدريس التقليدي واألسلوب املشكالت، حل عىل القائم التَّعلُّم أسلوب
بالتَّعلُّم الخاصة الدراسات يف نُفكر أكنَّا سواءٌ االعتبار، يف التحذير هذا يؤخذ أن ينبغي
يف يساعد أنه كما ِحَدة، عىل دراسٍة كل يف أم إجمايل نحٍو عىل املشكالت حل عىل القائم

األبحاث. نتائج تناقض تفسري
يُسفر التي املهمة النواتج تُوثِّق ألنها األبحاث؛ نتائج تجاهل عدم ينبغي ذلك، ورغم
توجهات ن تحسُّ (١٩٩٣) وبليك فرينون ويذكر املشكالت. لحل الطالب تعاون عنها
الدالالت حيث من ملموس ن تحسُّ وجود عىل عالوًة الدراسية، برامجهم تجاه الطالب
التجارب؛ داخل املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم يتبعون الذين الطالب أداء يف اإلحصائية
ودن وسيجرز دويش مراجعة ل وتتوصَّ النتيجة. تلك عىل البعض اختالف من الرغم عىل
عىل املشكالت حل عىل القائم للتعلم قوي إيجابي «أثر وجود إىل (٢٠٠٣) وجيجبلز بوسا
وتزداد الدراسية، للكتب قراءتهم وتزيد املكتبة، عىل الطالب د تردُّ يزيد إذ الطالب»؛ مهارات
برينس ويصف ِحفظها. ال املعاني استيعاب أجل من ويستذكرون حضورهم، معدالت
وجيجبلز بوسا ودن وسيجرز دويش تحليل إليها تَوصل التي النتائج (٢٠٠٦) وفيلدر
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ويتجىل … سلبيٍّا أثًرا منها أيٌّ تجد ولم إيجابيٍّا، أثًرا دراسة ١٤ وجدت حيث «جلية؛ بأنها
إذا عما النظر برصف املهارات، تنمية يف املشكالت حل عىل القائم للتعلم اإليجابي األثر
الحق» لوقت ل يؤجَّ أم التدريس عملية فيه تُجرى الذي نفسه الوقت يف يُجرى التقييم كان
بكفاءٍة املهارات املشكالت عىل القائم التَّعلُّم يُنمَي أن امُلستغَرب من ليس (ص١٢٩).
من أكرب قدًرا لون يتحمَّ الطالب يجعل ما هي املتعلم حول امُلتمرِكزة فالطريقة كبرية؛

تعلمهم. عملية تجاه املسئولية
إيجابية؛ نتائج املشكالت حل عىل القائم بالتَّعلُّم املتعلقة النتائج جميع ليست لكن
وميتشل ألبانيز مراجعة يف مذكورة أبحاث عرشة أصل من أبحاث (سبعة األبحاث فبعض
أحرزوا املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم برامج يف املسجلني الطالب أن تَذُكر ((١٩٩٣)
العلمية املعرفة اختبارات يف وذلك التقليدية، الربامج يف املسجلني الطالب من أقل درجاٍت
بوسا ودن وسيجرز دويش يَذكر الطبي). التعليم هو املقام هذا يف املرجع أن (تذكَّر
التَّعلُّم من النوع لهذا اإلجمايل التأثري يصفون أنهم إال ُمشابهة؛ نتائج (٢٠٠٣) وجيجبلز
:(٢٠٠٦) وفيلدر برينس ويستفيض (ص٥٣٣). قوي» «غري بأنه املعرفة اكتساب عىل
للتعلم — السلبي األثر تقريبًا يختفي فقط، الحقيقية العشوائية االختبارات إدراج «عند
مرور بعد للمعرفة تقييم يُجرى وحني املعرفة، اكتساب عىل — املشكالت حل عىل القائم
إيجابيٍّا. املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم تأثري يكون التدريس، عملية عىل الوقت بعض
حني القصري املدى عىل املعرفة من املزيد يكتسبون قد الطالب أن هي النهائية والنتيجة
القائم التَّعلُّم بأسلوب لهم يُدرَّس الذين الطالب أن حني يف تقليديٍّا، التدريس أسلوب يكون

(ص١٢٩). أطول» لوقٍت اكتسبوها التي باملعرفة يحتفظون املشكالت حل عىل
القائم التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث إلجمايل امللخص هذا (٢٠٠٤) برينس ويُقدِّم
عىل القائم التَّعلُّم أن عىل تُربهن التي األدلة تواُفر عدم من الرغم «عىل املشكالت: حل عىل
إىل تشري أدلًة هناك فإن االختبارات؛ تقيسه الذي الدرايس التحصيل يُعزِّز املشكالت حل
أن إىل األبحاث فتشري للتعلم؛ مهمة أخرى نواتج تحقيق «يناسب» التَّعلُّم من النوع هذا أن
أسلوب ويُعزِّز الطالب، لدى إيجابيًة أكثر توجهاٍت ر يُطوِّ املشكالت حل عىل القائم التَّعلُّم
التدريس بأساليب مقارنًة أطول لوقٍت املعرفة حفظ عىل الطالب ويساعد أعمق، تعلم

(ص٢٢٩). التقليدية»
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العملية املهارات إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم (2-3)

املهارات إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم أسلوب معلم ألف من أكثر يَستخدم
دوالر مليونَي بمبلغ الوطنية العلوم مؤسسة من تمويًال األسلوب هذا ويتلقى العملية.
من النوع هذا عىل أُجريت التي األبحاث، وتضمُّ األخرى. الدعم ِمنَح إىل باإلضافة
متساٍو. نحٍو عىل رائعة نتائج قائمَة املتعلم، حول امُلتمرِكز الجماعي التَّعلُّم اسرتاتيجيات
أمثلة بضعة ييل وفيما األكاديمي، األداء مستوى التَّعلُّم من النوع هذا ن يُحسِّ بدايًة،
بي (جيه األعضاء وظائف وعلم الترشيح علم ملادة األوىل الفرقة مقرر ففي ذلك؛ عىل
محلَّ الدراسة قاعة داخل االستقصائي التَّعلُّم أنشطة حلَّت حيث ٢٠١٠)؛ براون، بي
إىل باملائة ٧٦ متوسط من للمادة اإلجمالية الدرجات زادت املحارضات؛ من باملائة ٥٠
باملائة ٦٨ متوسط من متعدد من لالختيار نهائي اختبار درجات وزادت باملائة، ٨٩
و«راسب» «ضعيف» تقديرات عىل الطالب حصول معدل انخفض وكذلك باملائة، ٨٨ إىل
حيث (٢٠١٠ براون، دي (إس الدوائية الكيمياء مادة مقررات أحد ويف مهوًال. انخفاًضا
تعتمد تعليمية مواد عىل الجماعي العمل يف وقتهم من باملائة ٤٠ حوايل الطالب يقيض
اللذَين االختبار ُجزأي يف الطالب درجات متوسط كان ه، املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم عىل
الجزء يف الطالب درجات من باملائة ٣ بنسبة أعىل ه املوجَّ االستقصائي التَّعلُّم عىل يعتمدان
ممتاز بني ترتاوح الُجزءَين هذين يف النهائية التقديرات وكانت التقليدية، باألسئلة الخاص
أحد يف وأخريًا، ومقبول. جيد بني تقديراته تراوحت الذي اآلخر بالجزء مقارنًة وجيد،
التدريس هيئة أعضاء من الباحثون أثبَت االحرتايف، البيع مادة وتحديًدا التسويق، مقررات
معدل للتدريس املبتَكرة الطريقة هذه َضت خفَّ «لقد النتائج: هذه (٢٠٠٩ ومولن، (هيل
الطالب أداء مستوى وَرفَعت نشطني، متعلمني يصريوا لكي الطالب وحفزت الغياب،

(ص٧٣). الدراسية» قاعاتنا داخل
هات توجُّ هي التَّعلُّم من األسلوب هذا حيال الطالب هات توجُّ بأن الباحثون يُفيد
عىل للعمل آخرين طالب مع التعاون بأن الطالب ترصيح ذلك عىل ويؤكد إيجابية؛
الدراسات من دراسة ويف أفضل. بصورٍة املحتوى استيعاب عىل ساعدهم التعليمية املواد
املؤسسات من عدد يف طالب ألف من أكثر عىل أُجريت (٢٠٠٨ وسيمونز، (سرتومانيس
هذا حيال سلبيٍّا ًها توجُّ الطالب من باملائة ٨ من أقل نسبة تبنَّت املختلفة، التعليمية
عن أفصحوا الذين الطالب من باملائة ٣٠ بنسبة النسبة هذه وُقورنت التعليمي. األسلوب
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(مايندهاوت أخرى تحليلية دراسٍة ويف التقليدية. املحارضات حيال سلبيٍّا ًها توجُّ تبنِّيهم
التَّعلُّم تجربة يف جوانب َة ثَمَّ أن الطالب من باملائة ٨٠ أعرب ،(٢٠٠٧ ولورتشاير،

بالفعل. التَّعلُّم عىل ساعدتهم العملية املهارات إتقان نحو ه املوجَّ االستقصائي
االستقصائي التَّعلُّم أن من الرغم «عىل قائًال: األمر براون بي بي جيه ويُلخص
عىل تطبيقه عند الحذر وتوخَي كبري جهد بذَل يتطلب العملية املهارات إتقان نحو ه املوجَّ
فمن املألوفة؛ وغري الجديدة التعليمية الخربات حيال الشكوك تُساورهم قد الذين الطالب

ص١٥٥). ،٢٠١٠) األسلوب» هذا فوائد عىل االختالف الصعب

األقران يقوده فريق عىل القائم التَّعلُّم (3-3)

نطاٍق عىل العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف ظهوره منذ للتعلم، األسلوب هذا يُستخدم
وجامعات املجتمع كليات بينها: من التعليمية املؤسسات من متنوعة مجموعٍة يف واسع
هذا ر طوَّ من أول ،(٢٠١٠) وفارما-نيلسون وكامبماير جورس ويكتب العلمي. البحث
بالتَّعلُّم الخاصة التطبيقات عدد إحصاء عن «عجزوا النهاية: يف إنهم قائلني األسلوب،
عىل عضو ٢٠٠ بأن يفيد متحفًظا تقديًرا َة ثَمَّ أن إال األقران، يقوده فريق عىل القائم
القائم التَّعلُّم يُطبِّقون تعليمية مؤسسة ١٥٠ من بأكثر التدريس هيئات أعضاء من األقل
٢٠ من ألكثر عمل ورش تنظيم عىل ُمدرَّب قائد ٢٠٠٠ بها األقران، يقوده فريٍق عىل
األسلوب هذا فعالية املطوِّرون قيَّم مبكرة، مرحلٍة ويف (ص٣٧٦). عام» كل طالب ألف
دراسة خالل الطالب أحرزها التي النجاح مستويات مراقبة طريق عن للتعلم الجماعي
الطالب نسبة ارتفعت وقد األسلوب، هذا أجله من ر ُطوِّ الذي العامة الكيمياء مادة مقرر
باملائة. ٥٨ إىل باملائة ٣٨ من املادة تلك يف مقبول أو جيد أو ممتاز تقديرات أحرزوا الذين
ويبلغ الطالب، نجاح مستويات عىل تأثريَه األسلوب هذا يُطبِّقون ممن الكثريون تتبع وقد
أو جيد أو ممتاز تقديرات أحرزوا الذين للطالب املئوية النسبة زيادة متوسط إجمايل

باملائة. ١٤ مقبول
مة املصمَّ التجريبية األبحاث من متنوعة مجموعة إليها خلصت التي النتائج وتَُعد
وربني، وريستو وكولون-كروز بايز-جالب ٢٠٠٢؛ وكامبماير، وروث تيان (مثل: بعناية
٢٠٠٦؛ فامرس، ٢٠٠٦؛ وكوسك، وجولدي ماككريري ٢٠٠٥؛ ولويس، لويس ٢٠٠٥؛
من إقناًعا أكثر (٢٠٠٨ والجوسيكي، ليون ٢٠٠٨؛ وفريي، إنجيليس ودي هاوكينجز

70



املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس نجاح عىل تُربهن بحثية أدلة

إيجابية نتائج بوجود األبحاث هذه جميع وتفيد لة. املسجَّ الدراسية التقديرات زيادات
األقران. يقودها جلسات يف شاركوا الذين الطالب إىل بالنسبة

التي االعرتاضات أكرب أحد للتعلم الجماعي األسلوب بهذا الخاصة األبحاث تُعالج
أال املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس أساليب يف التفكري عند التدريس هيئات أعضاء يُثريها
الجزء ويف الكثري.» يتعلموا لن الطالب أن يعني وهذا املحتوى؛ تغطية من أتمكَّن «لن وهو:
،(٢٠١٠) وفارما-نيلسون وكامبماير جورس مقال من املستفادة» «الدروس عنوانه الذي
الوقت قضاء تمَّ إذا باملحتوى اإلخالل دون املحارضات عدد تقليص «يُمكن أنه إىل خلصوا
الدراسة» محل املوضوع يف الطالب بني والتعاون النشطة املشاركة ع تُشجِّ أنشطٍة يف
ُطرق بعدة االفرتاض هذا تدعم سبَق فيما إليها اإلشارة ت تمَّ التي واألبحاث (ص٣٧٨).
لويس وجينيفر لويس سكوت من كلٌّ استعان إذ ذلك؛ عىل توضيحيٍّا مثاًال إليك مختلفة.
العامة. الكيمياء مادة لتدريس األقران يقوُده فريق عىل القائم التَّعلُّم بنموذج (٢٠٠٥)
أسبوعية، بصفٍة تقليديتنَي محارضتنَي طالب حرض١٠٠ التجريبية، املجموعة إىل بالنسبة
وبالنسبة األقران. أحد يقودها دقيقة ٥٠ مدتها دراسية وحلقة دقيقة، ٥٠ منهما كلٍّ مدة
٥٠ منها كلٍّ مدة تقليدية، محارضات ثالث طالبًا ١٩٠ حرض الضابطة، املجموعة إىل
وأحرز ذاته. النهائي واالختبار األربعة االختبارات لنفس املجموعتني كلتا خضَعت دقيقة.
من االختبارات، هذه من اختباٍر كل يف للدرجات أعىل متوسًطا التجريبية املجموعة طالب
التي للمخاوف الصحة من أساس ال أنه البحث هذا يف «أثبت النهائي: االختبار بينها
من أقل بقدٍر يحَظون قد التقليدية املحارضات من أقل عدًدا وا تلقَّ الذين الطالب أن تزعم
التي الدراسية الحلقات حضور مواصلة اختيار للطالب أُتيَح وعندما (ص١٣٩). التَّعلُّم»
أنهم الطالب من باملائة ٨٥ ح رصَّ الثاني، الدرايس الفصل يف نفسها للمادة األقران يقودها
ذا كان مجموعاٍت يف العمل بأن اعتقاد منهم باملائة ٧٦ لدى وكان حضورها، سيُواصلون
مجموعة بأن التجريبية) املجموعة (من فقط طالب خمسة ح ورصَّ إليهم. بالنسبة فائدٍة

التقدم. إحراز عن عرقلتهم األقران
داخل التعاون عىل أُجرَي آخر بحٍث عىل الضوء أُلقَي أن أودُّ الجزء، هذا أختتم أن قبل
الكيمياء مادة دراسة عىل أُجرَي الذي البحث، هذا استعرض النظامية. غري املجموعات
اسرتاتيجيات عىل مجموعاٍت يف العمل أثَّر كيف ،(٢٠٠٨ َكيس، ناماوز، كوكس، (كوبر،
أتاحت التي الربمجة نُُظم بأحد البحث واستعان بذلك. املعنية والقدرات املشكالت حل
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الذي للتقدُّم نموذج ووْضع املشكلة حل نحو ُقدًما الطالب مىض كيف متابعة للباحثني
الفريق هذا أدرك سابقة، أبحاٍث إىل واستناًدا متعددة. مشكالت عىل عملهم أثناء يُحرزونه
يعملوا أن بعد أسلوٍب أو اسرتاتيجيٍة عىل يَثبتون أو «يستقرون» الطالب أن الباحثني من
شأن من كان إذا ما يُحددوا أن الباحثون وأراد تقريبًا. املشكلة من نَُسخ خمس عىل
سيما ال األفراد؛ يتبعها التي «املستقرة» االسرتاتيجيات يُغري أن مجموعاٍت يف العمل

فاعلية. األقل االسرتاتيجيات
أكثر حل يف طالبًا ٧١٣ أداء ببيانات فباالستعانة للغاية؛ للنظر الفتًة النتائج كانت
عن املشكالت حل يف الطالب أداء تحسني بإمكاننا أن «الحظنا مشكلة، ألف ١٠٠ من
العمل انتهاء بعد حتى قائمًة التحسينات هذه ظلَّت مجموعات. يف يتعاونون جْعلهم طريق
يف يعملون الطالب لجْعل اإليجابية اآلثار عىل األدلة من املزيد تُقدِّم وهي مجموعات، يف
باملائة ١٠ بمعدل ن تَحسَّ الطالب معظم أداء أن الباحثون َوجد (ص٨٧١). مجموعات»
اسرتاتيجياٍت عىل سبق فيما استقروا قد كانوا ممن كثريون الطالب هؤالء بني ومن تقريبًا،

الة. فعَّ غري
أثٍر املشكالت؛ حل عىل اآلخرين مع للعمل إيجابي أثٍر وجود وراء السبب ما
حل عىل العمل إىل الفريق أعضاء يعود أن بعد حتى ليستمر الكافية بالدرجة قويٍّ
أوًال: األسباب؛ بعض الباحثون يقرتح السؤال، هذا عن ولإلجابة بمفردهم؟ املشكالت
من يُساعد الرشح وهذا لبعض؛ أشياء بعضهم يَرشح أن الطالب يُضطر املجموعات، داخل
يستفيضوا أن الطالب عىل يجب املجموعات وداخل سواء. حدٍّ عىل يُقدِّمونه ومن يسمعونه
واالستيعاب. الفهم عىل يُساعد املستفيض التحليل وهذا بعًضا، بعضهم وينتقد الرشح يف

عىل مقنعًة أدلًة بها، الشبيهة النتائج من واملزيد هنا، عليها الضوء أُلقي التي النتائج وتُقدِّم
متنوعة أشكاٍل داخل بعض، مع وبعضهم بعض، من بعضهم يتعلم أن الطالب بإمكان أن
استيعاب سبيل يف امُلحَرزة املكاسب يُثبت النتائج من والكثري الطالبية. املجموعات من
املهمة املكاسب تقريبًا النتائج جميع وتُثبت الدراسية. املادة محتوى يُقدِّمها التي املعرفة
املشكالت وحل النقدي التفكري واتباع األسئلة طرح مثل املهارات تنمية سبيل يف امُلحَرزة
اتِّباع عدم وراء األسباب رشح الصعب من تجعل األدلة وهذه وتطبيقها. املعرفة ودمج

األساليب. كهذه املتعلم حول امُلتمرِكزة لألساليب التدريس هيئات أعضاء
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منفصلة دراسية بتدريسمقررات الخاصة األبحاث (4)
املتعلم حول امُلتمرِكز األسلوب باتباع

عليها ُطبِّقت منفصلة دراسية بمقررات الخاصة األبحاث عىل الضوء القسم هذا يُلقي
للتحليالت أيًضا خضعت والتي املتعلم، حول امُلتمرِكزة املختلفة االسرتاتيجيات من مجموعة
التدريس أسلوُب فيه اتُّبع الذي الجزء بني املقارنة يمكن الحاالت، ُمعظم ويف التجريبية.
يُتبع لم التي والحالية السابقة واألجزاء الدرايس املقرر تدريس يف املتعلم حول امُلتمرِكز
استُخدم التي املختلفة الدراسية املقررات أنواع أيًضا األبحاث ح وتُوضِّ األسلوب. هذا فيها
كبريٌ عدٌد يَدرسها التي الدراسية كاملقررات املتعلم، حول امُلتمرِكزة األساليب تدريسها يف

مثًال. الطالب من

األحياء ملادة الدراسية باملقررات خاصة أبحاث ستة (1-4)

عدد ذات األحياء ملادة التمهيدية الدراسية املقررات عىل األبحاث من ضخم عدد أُجرَي
عىل نتائجها أْخذ يجدر بحيث جيًدا مة ُمصمَّ األبحاث وهذه عموًما، الدارسني من كبري
يف تُجَر لم التي الرتبوية األبحاث التدريس هيئات أعضاء يتجاهل ما عادًة الجد. محمل
امُلجربة الطُّرق بأن الجزم نستطيع ال فعًال أننا من الرغم وعىل الدرايس، صهم تخصُّ مجال
الطُّرق فإن مختلفني، وطالب مختلف، وُمعلم مختلف، محتًوى مع ستنجح ما مجاٍل يف
املقررات أنواع ُمختِلف يف مستخَدمة ُطرق أي شائعة؛ ُطرق األبحاث هذه يف املستخَدمة
إجابتها هو األحياء عىل أُجريت التي األبحاث لهذه للغاية ع امُلشجِّ اآلخر الجانب الدراسية.
االستعانة بإمكانك كان إذا بما يتعلق التدريس هيئات أعضاء يَطرحه شائع سؤاٍل عن
أبرز وتتناول الكبري. العدد ذات املحارضات يف املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب
امُلتمرِكزة االسرتاتيجيات عىل عامة ونظرًة الدارسني، أعداد ِذكُرها التايل املختَرصة النقاط

امُلحَرزة. والنتائج املستخَدمة، واألساليب املتعلم، حول
التي التغيريات من سلسلًة (٢٠٠٩) وفايس وجونسون وباتل أرمربوسرت يصف
ملادة طالبًا و١٩٠ ١٧٠ بني طالبها عدد تَراوح تمهيدية دراسية مقرراٍت عىل ُطبِّقت
الذي الدرايس للمقرر املعدَّل التصميم ن تكوَّ التمهيدية. الطبية صية التخصُّ واملواد األحياء
عىل تدريسه يُمكن بحيث املادة محتوى ترتيب أعادوا حيث عنارص؛ ثالثة من ابتكروه
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تقنية بينها (من النشط التَّعلُّم أساليب وقدَّموا اإلمكان، بقدر شاملة مفاهيم صورة
الجماعي والحل اإلجابة) عىل ِبناءً املحسوبة املشاركة نقاط ذات اإللكرتونية اإلجابة
التَّعلُّم عىل أكثر تَعتمد تعليمية بيئة خلق عىل عملوا أنهم كما محارضة، كل يف للمشكالت
املفيدة باملصطلحات مذكرات بها وتتوافر دراسية، أهداف ذات الطالب حول امُلتمرِكز
دراسة عن الطالب رضا مستوى من التغيريات هذه نْت حسَّ أسبوعية. تقويمية واختبارات
باملقرر الخاصة العلمية باملادة االهتمام مستويات من ذلك يف بما كبرية، بدرجٍة املادة
العروض وتقييم الدرايس، تحصيله ملستوى املتعلم تقييم عىل القائم والتَّعلُّم الدرايس
اإلجمايل التقييم عىل عالوًة ال، أم زة محفِّ كونها حيث من الدراسة قاعة داخل التقديمية
االختبار أسئلة بنفس االستعانة تمت األكاديمي، األداء قياس إىل وبالنسبة للُمحارض.
وقد الدرايس. املقرر من التغيريات هذه عليه تُطبَّق لم الذي الجزء يف املستخَدمة النهائي
اإلحصائية. الناحية من كثريًا أعىل ملستوياٍت املعدل الدرايس املقرر يف الطالب أداء وَصل
املواد، إحدى تدريس أسلوب يف التغيريات تؤدِّي قد مًدى أيِّ إىل اإليجابية نتائجنا ح «توضِّ
أدائهم» ومستوى الطالب هات توجُّ تحسني إىل املادة، محتوى يف إجمالية تغيرياٍت دون من

ص٢٠٤). ،٢٠٠٩ وفايس، وجونسون وباتل (أرمربوسرت
أستاذة ابتكرت طالب، مائة لدراستها املسجل العامة األحياء ملادة درايس مقرر ويف
نظامية أنشطة بينها من الجماعي؛ التَّعلُّم اسرتاتيجيات من عدًدا (٢٠٠٣ (باروز، املادة
يُجري لخوضاالختبارات ونظام املحارضة، خالل تتم طالبية مجموعات يف املشكالت لحل
للمجموعة املعادة واالختبارات كلها، املجموعة عن نيابًة االختباَر املجموعة أعضاء أحد فيه
األخرى التغيريات من وعدد تشجيعية، درجاٍت يف ُمتمثِّل صغري حافز وجود مع الطالبية
التجريبية املجموعة ُقورنت الدراسة. قاعة داخل املادة محتوى تقديم طريقة نت تضمَّ
التقليدية. املحارضات أسلوب باستخدام لها ويُدرَّس نفسه العدد من تتألف مجموعٍة مع
الضابطة املجموعة طالب عىل إحصائيٍّا كبريًا تفوًُّقا التجريبية املجموعة طالب حقق وقد
املجموعة طالب عىل إحصائيٍّا كبريًا تفوًُّقا تفوَّقوا أنهم كما جميعها. الثالثة االختبارات يف
إىل تَخلص املادة أستاذة جعل مما املفاهيم؛ استيعاب تقيس التي األسئلة حل يف الضابطة
التفكري مهارات تنمية يف تُساعد الدراسة قاعة داخل املشكالت حل أساليب «ممارسة أن
وكان امُلعادة، االختبارات نشاط يف أداؤهم ن تحسَّ لقد ص٤٩٨). ،٢٠٠٣ (باروز، العلمي»

الضابطة. املجموعة طالب من كثريًا أفضل األحياء مادة نحو ههم توجُّ
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الدرايس املقرر تصميم بإمكان كان إذا ما (٢٠١١) وفيندروت وهاك فريمان اخترب
وأنشطة قصرية قراءة اختبارات عىل يشتمل الذي التنظيم، من عالية بدرجة املتسم
أسبوعية، عملية واختبارات الدراسة قاعة داخل تُجرى النشط التَّعلُّم عىل قائمة شاملة
لسنوات تُدرَّس التي األحياء ملادة التمهيدية الدراسية املقررات يف الرسوب معدَّل يُقلل أن
يف طالب ٢١٠٠ حوايل فيه ل وسجَّ العام، يف مرات أربع الدرايس املقرر ُقدِّم التخصص.
كانت التي املجموعات مع التجريبية املجموعات هذه قورنت البحث. فيه أُجرَي الذي العام
أخضعنا «عندما االختبارات. من أقل وعدد التقليدية املحارضات عىل باألساس تَعتمد
املقررات يف الرسوب معدالت انخفَضت للضبط، القدرات حيث من الطالب بني التفاوت
انخفاًضا الرسوب معدالت وانخفضت التنظيم، من متوسطة بدرجٍة مة املصمَّ الدراسية
أفادوا كما (ص١٧٥). التنظيم» من عالية بدرجٍة املصممة الدراسية املقررات يف مهوًال
تُقلِّل أو التقديرات يف تُبالغ النشط التَّعلُّم أنشطة أن إىل تشري أدلٍة أي يَجدوا «لم بأنهم

(ص١٧٥). النهائية» التقديرات عىل االختبارات تأثري من
التي النَّمائي األحياء علم ملادة الدرايس املقرر يف ما حدٍّ إىل (٢٠٠٥) َووود نايت غريَّ
ترتاوح بنسبٍة باقيًة التقليدية املحارضات ظلت النهائية. السنوات محارضات يف تُدرَّس
يحلُّون الطالب فكان الوقت باقي يف أما املادة؛ تدريس وقت من باملائة و٧٠ ٦٠ بني
إليها، ال توصَّ التي النتائج إىل وبالنسبة التعاوني. التَّعلُّم بنموذج ُمستعينني املشكالت
التفاعل من أكرب قدٍر عىل يعتمد نموذٍج نحو جزئيٍّا التحول مجرد «أن إىل نتائجهما تشري
كبرية» بدرجٍة للطالب التعليمية املكاسب زيادة إىل يؤدي قد املادة لتدريس والتعاون

(ص٣٠٤).
األحياء مادة مقررات لتدريس عام نموذج «طرح يف النتائج بهذه استعانا وقد
املحارضات من بدًال الجماعي والعمل التفاعلية املشاركة ن تتضمَّ الطالب من كبري لعدٍد
قدًرا الطالب بتحميل املطالبة طريق عن الدراسية؛ املادة محتوى عىل اإلبقاء مع التقليدية،

(ص٢٩٨). الدراسة» قاعة خارج التَّعلُّم مسئولية من أكرب
لتدريس كبري نحٍو عىل ُمعدٍل تصميٍم إىل (٢٠١١) ولوك وآدامز أوكارت يشري
آالف تسعة هذا األحياء مادة مقرر يضمُّ التخصص؛ ملواد األساسية الدراسية املقررات
الربيعي. الدرايس الفصل يف طالب آالف وخمسة الخريفي، الدرايس الفصل يف طالب
يرتاوح مجموعاٍت عىل الطالب م ويُقسَّ املحارضين، من متنوعة مجموعٌة املادة يُدرِّس
تطويَر امُلعدَّل بالتصميم الخاصة املهام نت تضمَّ مجموعات. وخمس ثالث بني عددها
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املرغوب واملستوى األساسية، املفاهيم (يحدد ُمواصفات وجدوَل املعتادة، املنهج خطة
متنوعة مجموعة استُخدمت املادة. لتقييم وأداًة مفهوم)، لكل املخصص والوقت للمهارات،
اإلجابة وتقنية التباُديل، الثنائي التفكري بينها من املتعلم؛ حول امُلتمرِكزة األنشطة من
وقد املقال. يف بالتفصيل وصفه تم هذا وكل صغرية؛ مجموعات يف والعمل اإللكرتونية،
هذا تلت سنوات وثالث التغيري، هذا تسبق سنوات ثالث بيانات ولوك وآدامز أوكارت جمع
انخفاًضا املادة هذه يف رسبوا الذين الطالب نسبة انخفضت تحليًال. لها وأجَروا التغيري،
زيادًة وجيد ممتاز تقديرات عىل حصلوا الذين الطالب نسبة وزادت إحصائيٍّا، كبريًا
و«بطيئة» «طويلة» الصفات: هذه التعديل عملية لوصف استخدموا وقد كبرية، إحصائيًة

و«صعبة».
دْمج «هل مختلف: نوٍع من بحثي بسؤاٍل (٢٠١٠) وإيربت-ماي ديرتينج اهتم
قائم كالهما الطالب، منهج من مبكرة مرحلٍة يف جديَدين تمهيديَّني دراسيَّني مقرََّرين
املدى الطويل باالستيعاب مرتبٌط املتعلم، حول امُلتمرِكز االستقصائي التَّعلُّم مبادئ عىل
وقد (ص٤٦٣). العلمي؟» للتقيص عمليًة باعتبارها األحياء، ولعلم البيولوجية للمفاهيم
امُلتمرِكزة الدراسية املقررات بتنقيح الخاص التأثري حلَّلت التي األبحاث معظم أن الحظا
النهائية، االختبارات درجات نت تحسَّ هل املدى. القصرية التغريات عىل تُركز املتعلم حول
الدرايس؟ املقرر تجاه الطالب ه توجُّ تغري هل أم املهارات، تنمية عىل أدلة وجدت هل أم
التخصص بداية يف نُفذ األحياء علم ملادة ح منقَّ منهج «دراسة ب وإيربت-ماي ديرتينج قام
يستعني كالهما جديَدين، دراسيَّني مقرََّرين تطوير املنهج اشتمل (ص٤٦٣). األحياء» بعلم
املقررات أحد ويف االستقصائي. والتَّعلُّم النشط التَّعلُّم عىل القائمة األساليب من بعدٍد
بحثية خطًة روا وطوَّ بهم، الخاصة والفرضيات البحثية األسئلة الطالُب َطَرَح الدراسية
نتائجهم. وقدَّموا وحللوها بياناٍت وجمعوا بأقرانهم، الخاصة البحثية الخطط وانتقدوا

الدراسية املقررات تأثري من التحقق أجل من وذلك للتقييم؛ بأداتنَي الباحثان استعان
األحياء، علم ملادة الطالب استيعاَب قيَّما وقد سنوات. خمس امتدت فرتٍة خالل الجديدة
الخاص العلوم تعلم حول اآلراء «استبيان (باستخدام العلمي للتقيصِّ عمليًة باعتبارها
ص التخصُّ مادة نهاية يف البيولوجية باملفاهيم الطالب ومعرفَة األحياء»)، علم بمادة
إن ببساطٍة لنُقْل األحياء»). علم ملادة ص التخصُّ مجال «اختبار من نسخٍة (باستخدام
حول ومتمركزة االستقصاء عىل قائمة مكثفة تعلُّم لتجربة التعرَُّض أن «أظهرت نتائجهما
يف املدى طويلة بتحسيناٍت ُمرتبٌط األحياء علم منهج دراسة من مبكرة مرحلٍة يف املتعلم
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عن … األحياء علم ملادة التمهيدية للمناهج الجذري التغيري «إن (ص٤٦٢). التَّعلُّم» عملية
عىل بالُقدرة يتمتَّع قد العلمي التقيصِّ عىل والقائم املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طريق
التغيريات إلحداث تَحوُّل نقطة يصري وقد جميعهم، الطالب تعلُّم عملية يف بعمٍق التأثري

(ص٤٧١). األقسام» داخل

الجرب ملادة الدراسية خاصباملقررات بحث (2-4)

٥٥ إىل تصل نجاح بمعدالت الجرب مادة تَحظى لويس، بسانت ميزوري جامعة كليات يف
صات تخصُّ عدة لدراسة إجبارية مادة الجرب ومادة ٢٠٠٨)؛ وبراون، وبيرتمان (تيل باملائة
أسايسلطالب درايس ومقرر والتكاُمل، التفاُضل حساب لدراسة أسايس رشط فهي أخرى؛
املساعدين. املهنيني برامج من متنوعة ومجموعة األعمال، وإدارة والعلوم الرياضيات مادة
ذات الثالث، املحارضات فُخفضت الدرايس؛ املقرر تصميم التدريس هيئة أعضاء عدَّل
دراسيتان جلستان األخريني املحارضتني محل وحلَّ واحدة، محارضٍة إىل دقيقة، الخمسني
املسائل حل طريق عن الرياضيات مادة الطالب تعلم حيث الكمبيوتر؛ معمل يف تُعَقدان
ومجموعاٍت توضيحاٍت عىل اشتملت برامج الطالب استخدم املعامل وداخل الرياضية.
تأدية أيًضا بإمكانهم كان هة. موجَّ وحلول عملية، ومسائل املادة، لرشح خاصة تعليمية
مساعدة يلتمسون أو اآلخرين، الطالب مع يتعاونون بحيث املعمل؛ يف املنزلية الواجبات
أثناء موجوًدا هؤالء أحد كان (بحيث املدرس الزميل أو العليا الدراسات طالب أو امُلحارض
يُعقد قصرٍي الختباٍر أيًضا الطالب خضع املعمل). يف املعقودة النظامية الدراسية الجلسات

شامل. نهائي واختبار أخرى، اختبارات وأربعة اإلنرتنت، شبكة عرب أسبوعيٍّا
لقد كبرية. بدرجٍة املدرسني ومساعدي املحارضين دور املعدل التصميم غريَّ «لقد
ووضع االختبارات وتحضري الواجبات وكتابة املحارضات إلقاء يف أوقاتهم قضاء اعتادوا
طريق عن الدرايس املقرر عرب الطالب إرشاد عىل يُركِّزون فإنهم اآلن أما التقديرات؛
مراكز يف ِحَدة عىل كلٍّ الطالب مع العمل ثم املحارضات، قاعة يف األسبوعية االجتماعات
لكل الفردي التدريس عىل األكرب التأكيد ويمثل الرياضيات]. تكنولوجيا [مراكز تعليمية
املحارضين معظم يَعتربه التغيري من نوًعا الطالب مع املبارش والتفاعل ِحَدة عىل طالٍب

(ص٤٦-٤٧). للغاية» مجديًا أمًرا
٧٥ إىل باملائة ٥٥ من الطالب نجاح نسبة نت تحسَّ فقد النتائج، صعيد عىل أما
والجدية الرصامة مستوى انخفاض «دون وذلك سنوات، ثالث امتدت فرتٍة خالل باملائة
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اشتمل الذي النهائي االختبار يف الطالب درجات من تبني كما الدراسية، للمادة األكاديمية
(ص٤٦). به» العمل وأثناء املعدل بالتصميم العمل فرتة قبل املسائل نوعية نفس عىل

الفيزياء ملادة الدراسية باملقررات خاصة أبحاث (3-4)

سيما ال املتعلم، حول امُلتمرِكزة األساليب عن أبحاٍث أي إجراء من سنواٍت بضع قبل
كان التي الطريقة من (٢٠٠٩) مازور إريك غريَّ األقران، طريق عن التَّعلُّم أساليب
يصف وهو الطريقة. هذه بتأثري الخاصة البيانات يجمع وأخذ جذريٍّا، تغيريًا بها يُدرس
مًعا والعمل للمفاهيم، الخاطئ الفهم عىل للتغلب «الفرصة الطالب تمنح بأنها طريقته
نتائج واقع ومن (ص٥١). الدرايس» ص التخصُّ داخل الجديدة واملهارات األفكار تعلُّم عىل
من جمعتُها التي البيانات «أظهرت قائًال: كتب طريقته، حاَكوا الذين أولئك وعمل عمله
املؤسسات من واسع نطاٍق يف العالم، أنحاء ُمختِلف من الزمالء ومحارضات محارضتي
مكاسب ق تُحقِّ التَّعلُّم عملية أن الدراسية، التخصصات من واسع ونطاٍق األكاديمية
وعىل الطالب عىل تُركِّز التي األساليب طريق عن تقريبًا مراٍت ثالث بمقدار مضاعفة
الجذري التغيري يتناول الذي القصري، املقال هذا ن ويتضمَّ (ص٥١). التفاُعيل» التَّعلُّم
الخاصة مزاعمه تدعم التي لألبحاث َمراجع التعليمي، أسلوبه طريق عن ق تحقَّ الذي

كبرية. بدرجٍة نة املحسَّ التَّعلُّم بنواتج
لتدريس املستخَدم املتعلم حول امُلتمرِكز لألسلوب للغاية محدد مثال دراسة أجل ومن
األوىل: املجموعة (عدد كبريتني مجموعتني عىل أُجرَي الذي البحث هذا انظر الفيزياء، مادة
يدرسون ممن األوىل الفرقة طالب من طالبًا) ٢٧١ الثانية: املجموعة وعدد طالبًا، ٢٦٧
الثاني. الدرايس الفصل أثناء الفيزياء علم يف ص للتخصُّ األساسية املواد من سلسلًة
ن تُحسِّ املدروسة» العملية «املمارسة كانت إذا ما لرؤية للمقارنة املجموعتان خضعت
العملية املمارسة أخذت .(٢٠١١ وويمان، وشيلوو، (ديلوريال، الطالب تعلُّم عملية من
«مجموعة شكل الدرايس املقرر هذا يف املعريف) النفس علم من مأخوذ (مفهوم املدروسة
يفعل مثلما املسائل، وحلِّ التفكري ممارسة عىل الطالب تُجرب الصعبة واملهام األسئلة من
(ص٨٦٢). آلخر» آٍن من تقييمات تقديم مع املحارضة، وقت خالل وذلك الفيزياء، علماء
نفس درسوا حيث أسبوع؛ ملدة املدروسة باملمارسة التجريبية املجموعة طالب استعان
نسبة يف زيادًة «وجدنا الضابطة. املجموعة محارضات يف تغطيته تمت الذي املحتوى

78



املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس نجاح عىل تُربهن بحثية أدلة

يف عف الضِّ بمقدار التَّعلُّم نسبة يف وزيادة املشاركة، من أعىل ونسبة الطالب، حضور
(ص٨٦٢). التجارب» إجراء عىل القائم األسلوب باستخدام لها ُدرس التي املجموعة

متنوعة مجموعة تُدَمج حني يحدث ما الجزء هذا يف تناولناها التي األبحاث ح توضِّ
إيجابية نتائج ُسجَلت وقد الدرايس. املقرر يف املتعلم حول امُلتمرِكزة االسرتاتيجيات من
التمهيدية، واملواد الكبرية، الطالبية األعداد ذات باملواد الخاصة التَّعلُّم نواتج بخصوص
حني حتى إيجابية النتائج وكانت اإلجبارية. واملواد العالية، الرسوب معدالت ذات واملواد
جوهرية تغيريات أُجريت حني ُمستدامة النتائج وكانت التغيريات، من صغريٌ عدٌد ُطبق

الدراسية. املقررات تصميم عىل

املتعلم؟ حول امُلتمرِكزة األساليب عن الطالب يقوله الذي ما (5)

املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب يستعينون الذين التدريس هيئة أعضاء يواجه
البداية، يف تناُوله. يف الثامن الفصل يستفيض موضوع وهو الطالب، جانب من مقاومًة
كثرٍي يف املعلمون يفعله ما يفعلوا أن األساليب هذه يتبعون الذي املعلمني من الطالب يريد
والواجبات املحتوى عن معرفته عليهم يتعنيَّ يشءٍ بكل يخربونهم أي األخرى؛ املواد من
يُدركون هل ما، مرحلٍة عند اإلطالق؟ عىل آراءهم الطالب يُغري هل خاصتهم. الدراسية
باألبحاث يتعلق فيما العلمية؟ املادة تعلُّم يف يساعدهم به القيام املعلمون يُحاول ما أن
عن التعبري الطالب من الباحثني من الكثري طلب السابقني، الجزأين يف ذكرها جاء التي
استجابة وكانت املتعلم، حول امُلتمرِكزة املتنوعة األساليب هذه مميزات بشأن اسِتجاباتهم
الَقوا البداية يف بأنهم الطالب أفاد الحاالت، من الكثري ويف املجمل. يف إيجابيًة الطالب
األساليب تلك مع تَجاِربهم تراكم مع ولكن الجديدة، األساليب هذه مع التعامل يف صعوبًة

فعًال. مفيدة أنها وجدوا
(٢٠٠١ وبيوركلوند، وبارنتي، وكولباك، وكابرارا، (ترينزيني، وصفي تحليٌل َة ثَمَّ
الهندسة طالب تجارب قارن حيث التفصيل؛ من بمزيٍد ولكن االستجابة، تلك يدعم
الوطنية العلوم مؤسسة مرشوع من جزءًا شكلت التي الدراسية املواد يف لني املسجَّ
طالب بتجارب والقيادة) التعليم يف التفوق أجل من الهندسة كليات (اتحاد األمريكية
تحسني إىل الربنامج ويهدف الهندسة. لدراسة النظامية املواد يف لني املسجَّ الهندسة
التَّعلُّم تجارب تضمني طريق عن الجامعيني للطالب الهندسية الدراسية املواد مستوى

التعاُضدي. والتَّعلُّم النشط
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دراسية مادة عرشة سبع يف ُمسجلني طالبًا ٣٣٩ من اآلراء استطالع بيانات ُجمعْت
١٤١ ومن مختلفة، تعليمية مؤسسات ست يف الهندسة كليات ائتالف ملرشوع تابعة
استفرس أخرى أسئلة بني ومن للمرشوع. تابعة غري دراسية مواد ست يف ُمسجلني طالبًا
للتعلم متنوعة مجاالت يف ًما تقدُّ أحرزوا أنهم يؤمنون الطالب كان إذا عما اآلراء استطالع

ال. أم بعينها مادة لدراسة كنتيجٍة املهارات وتنمية
كليات اتحاد بمرشوع الخاصة الدراسية املواد يف لون املسجَّ الطالب أعرب وبالفعل
عن الهندسة كليات اتحاد مرشوع طالب «أعرب مهمة: فوائد تحقيق عن الهندسة
التواُصل ومهارات التعليمي، التصميم مهارات مجاالت؛ ثالثة يف تعليمية فوائد تحقيق
املرشوع طالب بها تمتَّع التي الفوائد وكانت الجماعي. العمل ومهارات االجتماعي،
أنهم املرشوع طالب ذكر املثال، سبيل عىل (ص١٢٩). إحصائية» أهمية وذات ملموسًة
١١ بمقدار أعىل بنسبٍة االجتماعي التواصل مهارات مجال يف تعليمية مكاسب حققوا
مهارات بخصوص وأما للمرشوع. تابعة غري دراسية مواد يف لني املسجَّ أقرانهم من باملائة
٢٣ بنسبة أعىل تعليمية مكاسب حققوا بأنهم املرشوع طالب أفاد فقد التعليمي، التصميم
تعليمية مكاسب حققوا بأنهم الطالب أفاد الجماعي العمل بمهارات يتعلق وفيما باملائة.
االختالفات أثر تحييد تمَّ عندما التعليمية الفوائد هذه تتغري «لم باملائة. ٣٤ بنسبة أعىل

(ص١٢٣). املادة» دراسة قبل للطالب الشخصية بالسمات الخاصة

خاتمة (6)

هذا يكون وربما نفسها، عن تتحدث واألدلة الرباهني تدع أن األفضل من يكون أحيانًا
املهمة، النقاط من كبريًا عدًدا الفصل هذا يف تناولنا لقد ذلك. عىل مثاٍل خري الفصل
التدريس أساليب تدعم التي األدلة من ُمقِنعة مجموعة نظري يف يبدو ما واستكشفنا
الرباهني برتك سعيدة إنني الكتاب. هذا يف اتباعها إىل ندعو التي املتعلم حول امُلتمرِكز
أن التدريس هيئات أعضاء من القراء بإمكان أن من واثقة نفسها، عن تتحدَّث واألدلة

بأنفسهم. ويُقيِّموها وينتقدوها واألدلة الرباهني هذه يستعرضوا
رائعة مجموعة طرحتْه تساؤًال أُثري أن دون الفصل هذا أُنهَي لن ذلك، ومع
(هاندلسمان، األكاديميني القادة من ومجموعة العلمية، املواد بتدريس املختصني من
وستيوارت، ولوافر، وجينتيال، وديهان، وتشانج، وبرينز، وبايكنري، وإيربت-ماي،
جمهورها مجلة وهي ساينس؛ مجلة من الشهري اإلصدار يف (٢٠٠٤ َووود، وتيالمان،

80



املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس نجاح عىل تُربهن بحثية أدلة

«ملاذا وهو: أيًضا، السؤال ذلك يطرح أن أكاديمي باحٍث أي بإمكان أن إال العلماء، من
أبحاثهم يف جاء ما إلثبات صارمة أدلة باستخدام يلتزمون الذين البارزون، العلماء يواصل
استناًدا عنها ويُدافعون فاعلية، األكثر بكونها تتسم ال تدريس بُطرق االستعانَة العلمية،
منها: الفصل، هذا مقدمة يف اإلجابات بعض اقرتحُت وقد (ص٥٢١). وحده؟» الحْدس إىل
لعلَّهم أو األبحاث، تلك يقرءون ال لعلهم أو بالفعل، أبحاثًا هناك أن يعرفون ال ربما أنهم
مستوى أن يظنون ال لعلَّهم أو األبحاث، هذه فهم الصعب من أنه ووجدوا القراءة حاولوا
حتى األسباب تلك خطأ كشف إىل الفصل هذا سعى وقد الكايف. بالقدر جيد األبحاث هذه

الواقع. أرض عىل تغيريات إحداث عىل ويحث املرجوَّة النتائَج التساؤل هذا ق يُحقِّ
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أبدأ ما عادًة ولكني الفصل. بهذا الثاني الجزء أبدأ لم الكتاب، هذا من السابقة الطبعة يف
عنده من يبدأ الذي املوضع ألنه التدريس؛ هيئات أعضاء مع جلساتي يف املوضع هذا من
إىل بالنسبة مألوف موضع إنه املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أساليب نه تتضمَّ ما فهم
األفكار تتعارض ال ثَمَّ ومن لسنوات؛ قائًما اقرتاًحا امُليرسِّ املعلم دور كان فلطاملا األغلبية؛
هيئات أعضاء معظم به يؤمن ما مع الرتبوية، الفلسفة منظور من الدور، هذا يمثلها التي

جيدة. بداية نقطة بمنزلة املوضع هذا يَُعد وبذا والتَّعلُّم؛ التعليم بخصوص التدريس
التي الطريقة يمثل ال فهو به؛ القيام يَسُهل دوًرا يَرونه املعلمني أن يعني ال هذا
الرغم وعىل الوقت، أغلب للتدريس نتبعها التي الطريقة ليس أنه كما ملعظمنا، بها ُدرِّس
طرق تتبع معلًما كونك من أسايس جزء هو التَّعلُّم عملية ُميرسِّ دور فإن ذلك، من
إتقان مدى عىل يتوقف األخرى األربعة التغيريات ونجاح املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس
ُمعلًما تكون أن يعني ماذا وصف هو الفصل هذا من فالهدف إذَن، الدور. لهذا املعلم
املعلم، حول أكثر امُلتمرِكزة األدوار عىل االعتماد استمرارية وإثبات التَّعلُّم، لعملية ُميًرسا
عند املتعلم حول امُلتمرِكز الدور يبدو كيف ح تُوضِّ التي املبادئ من مجموعة وتقديم

الدور. هذا تطبيق عند تُثار التي باألسئلة واالختتام تطبيقه،

التغيري؟ إىل يحتاج الذي ما (1)

من املحتوى؟ يُقدِّم الذي من بالجامعات؟ النمطية الدراسة قاعة داخل يحدث الذي ما
يقدم الذي من ويُراجعها؟ العلمية املادة يستعرض الذي من املناقشات؟ يقود الذي
الذي من الطالب؟ يسأل الذي من عنها؟ ويجيب األسئلة معظم يطرح الذي من األمثلة؟
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الدراسة، قاعات معظم يف املصفوفات؟ م ويُصمِّ البيانية الرسوم ويُقدِّم املشكالت يحل
الوقت، معظم جهده قصارى يبذل بمن األمر يتعلق وعندما املعلم. الشخصهو هذا يكون
كثريًا أنهم إال الدراسة؛ قاعة يف موجودون فالطالب سهولة؛ بكل باللقب يفوز املعلم فإن
التعليمية، العملية يف نشطني ُمشاركني يكونوا أن من وبدًال سلبية. يف التعليم ون يتلقَّ ما

املعلم. به يقوم ما سلبيٍة يف ويراقبون يَجلسون فإنهم
أيًضا، بكدٍّ يعملون املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق يتبعون الذين املعلمون
متعلقة مهامَّ ألداءِ جهدهم قصارى يبذلوا أن أيًضا الطالب عىل أن يُدركون ولكنهم
التعليمية الجهود تيسري هي للمعلم األساسية املهمة أن يَرون املعلمون وهؤالء بالتَّعلُّم،
ليست التعليمية للعملية ا ً ُميرسِّ املعلم كون فكرة أن من الرغم وعىل دعمها، أو للطالب
بوصفه مقرتًحا كان سبق، فيما الدور هذا عن ُكتب وعندما اختالًفا، َة ثَمَّ فإن بالجديدة،
أو املعلم بينها من يختار قد التي األدوار من عدٍد بني من بديًال دوًرا بوصفه أي بديًال؛
يتحول املتعلم حول امُلتمرِكزة األساليب تُطبق التي الدراسة قاعات وداخل بينها. ل يتنقَّ

اختياًرا. كونه من أكثر أساسيٍّا رشًطا كونه إىل التَّعلُّم عملية ُميرسِّ دور
استعاراٍت للمعلم التيسريي الدور لوصف السابقة املحاوالت تَستخدم ما وعادًة
فوكس ويُشبِّه التدريس. يف املتبع األسلوب لهذا األساسية السمات لكشف مجازيًة
ألنهم بجدارٍة البستانيون يُمتَدح إذ بالبستاني؛ التَّعلُّم عملية يُيرسِّ الذي املعلَم (١٩٨٣)
أزهاًرا بأنفسهم يُخرجون ال أنهم رغم واإلثمار؛ اإلزهار عىل الفواكه أو الورود يُساعدون
أن إال والتَّعلُّم، النمو تُعزِّز ظروًفا املعلمون يوفر مماثل، نحٍو وعىل ثماًرا. يطرحون أو

الطالب. عاتق عىل تقع التَّعلُّم مهارات وتنمية العلمية املادة إتقان مهمة
يُستَمد املفيدة امللهمة األفكار من والكثري باملرشدين، أيًضا ون امُليرسِّ املعلمون ُشبِّه
َمن أن إال الطريق، عىل يتبعونهم َمن يَدلُّون فاملرشدون املجازي؛ التشبيه هذا من
هذا قطعوا إنهم حيث الطريق؛ معالم إىل املرشدون يشري بأنفسهم. يسريون يتبعونهم
قصارى ويبذلون الخطر، من ويُحذِّرون النصيحة، املرشدون ويُقدِّم قبل، من الطريق
طرق يتبعون الذين املعلمون، يتسلَّق نفسه، املنوال وعىل الحوادث. وقوع ليمنعوا جهدهم
ما والطالب املعلمون يصعد ومًعا الطالب. مع الجباَل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس

الطالب. من الكثري إىل بالنسبة وجديدة عالية جبال قمم وكأنه يبدو
املشرتكة الضعف ملواطن للغاية بليًغا وصًفا ص٤٨) ،١٩٨٠) هيل نانيس وتُقدِّم
متسلًِّقا باعتباره املعلم «يَعرف مًعا: والطالب املعلمون يتسلق حني تظهر التي واألصيلة
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بني تربط إرشادية أداٍة بمنزلة فالحبل ببعض؛ بعضها النقاط يربط كيف للجبال
«حبًال» يصنع واملعلم ألعىل، الصعود عىل اآلخر منهم كلٌّ يساعد بحيث الجبال، ُمتسلِّقي
الروابط تكوين طريق وعن والكتابية، الشفهية الطالب مشاركات استخدام طريق عن
املناسبة املواضع يف الواحد الدرايس التخصص وداخل املختلفة، الدراسية التخصصات عرب
وناقش الشخصية.» بحياتهم الطالب يدرسها التي العلمية املادة ربط طريق وعن تماًما،

املقارنات. من املزيد كذلك وأضاف أخرى، مرًة التشبيه هذا (٢٠٠٠) ماريني
ح ويوضِّ باملدربني. يُشبَّهون التَّعلُّم عملية ون يُيرسِّ الذين أولئك متَّصل، سياٍق ويف
… وحسب القدم كرة العبي ه يوجِّ ال «املدرب لهما: مقاٍل يف ص٢٤) ،١٩٩٥) وتاج بار
طريق عن نفسها املباراة يف ويُشارك اللعب، خطة ويضع الُكروية التدريبات م يصمِّ وإنما
هيئة ألعضاء الجديدة األدوار وتذهب األخرى. القرارات واتخاذ الالعبني بتغيري القيام
اللعب خطة يضعون ال التدريس هيئة أعضاء إن حيث ذلك؛ من أبعد خطوًة التدريس
التَّعلُّم.» من وأفضل أكرب قدًرا تُولِّد لعبًة وأفضل؛ جديدة «لعبة» يبتكرون وإنما وحسب؛
السلة كرة مدرب وودن جون عن الرائع مقاله يف ص٣)، ،٢٠١٠) سبنس ويقول
التدريس؛ من رضبًا التدريب اعترب وودن إن كاليفورنيا، بجامعة — يُضاهى ال الذي —
هذا كان إذا إليه تعليماٍت توجيه محاوًال ِحَدة، عىل العب كل مع «يتعامل أنه كتب حيث
العب كل لدى القصور أوُجه معرفة عىل نجاُحه واعتمد تعلُّمه. يف يُساعد أن شأنه من
فلن وتُعلمهم، تُقوِّمهم ثم الطالب، يفعله ما إىل تَنتبه لم إذا بأنك يؤمن كان … وقدراته
لم املعلم أن يعني فهذا شيئًا، الطالب يتعلم لم إذا األمر، وصف وكما تدريس. هناك يكون
ممارسات عن البُعد كل بعيدة الدراسية «قاعاتنا أن سبنس ويالحظ شيئًا.» لهم يُدرِّس
القاعات هذه تكون أن ينبغي أال بها؟ شبًها أقرب تكون أن ينبغي أال ولكن العملية، وودن
ما التعليم؟ وا ويتلقَّ ويفشلوا يُجرِّبوا أن الطالب يستطيع حيث للتعلم أماكن الدراسية
إىل بحاجٍة كنت املتعلمني. تجربة املعلم يخوض أن رضورة كان املدرب نموذج من تعلمتُه
يتطلب وهذا لديهم. والتميُّز والضعف القوة نقاط عىل أتعرف حتى واالستماع املالحظة

مهنتنا؟» واجبات هذا يعكس أال ولكن املكثف، العمل
فرقته. أمام يقف الذي املوسيقية الفرقة بمايسرتو املعلَم (١٩٨٣) إيسنر يُشبِّه
أي معقدة؛ موسيقية نوتة أمامه منصٍة عىل يقف املوسيقية، الفرقة مايسرتو مثل واملعلم،
أشخاٍص من تتألف فرقة املايسرتو وأمام اليوم. ذلك يف بتدريسه سيقوم الذي املحتوى
وا وتلقَّ القدرات، من مختلفة بمستوياٍت ويتمتعون مختلفة، موسيقية آالت عىل يعزفون
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لعزف فرقته ليُِعد دقيقة خمسون لديه واملعلم-املايسرتو التدريب. من مختلًفا مستًوى
التشبيه. هذا عليها ينطوي التي الرائعة االحتماالت يل تروق املوسيقية. النوتة

املعلم تشبيه هو املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس لوصف لديَّ املفضل التشبيه أن إال
مقال يف مرة ألول عنه قرأت ولكني مؤلفني، عدة إىل منسوبًا التشبيه هذا رأيت بالقابلة.
مثلما اآلَخرين يساعدون األْكَفاء «املعلمون يقول: كتب حيث ص٥٠)؛ ،١٩٨٦) إيرز كتبه
يعرفون ألنهم الطالب؛ لتنشيط ُطرق عن يبحثون األْكَفاء فاملعلمون املاهرة؛ القابلة تفعل
تتطلب التَّعلُّم فعملية و«املفعول». الفاعل بني نشطة مشاركًة تتطلب التَّعلُّم عملية أن
ومتى الصمت، ويلتزمون يرتاجعون متى يعرفون األْكَفاء واملعلمون واالبتكار. االكتشاف
اللزوم عند والجذب الدفع وبإمكانهم حولهم. من يحدث عما ويتساءلون يشاهدون
الدور، هذا ألداء دوًما استدعاؤهم يتم ال أنه يُدركون أنهم غري — تماًما القابلة مثل —

كذلك.» يكون أن ويجب آخر، ملوضع ًها موجَّ األداء يكون أحيانًا بل
ال نفسها القابلة التَّعلُّم. عملية تولُّد عند حاًرضا املعلم-القابلة نموذج أرى وأنا
أما الواقع، أرض عىل وتطبيقها العلمية املادة إتقان يف املتعلم إىل يعود فاألمر تلد،
والخربات التجارب من الكثري يستحرض إذ مساعدة؛ وسيلة مجرد فهو املعلم-القابلة
يُجاهدون الذين اآلَخرين الطالب من الكثري بجوار يقف فهو ويُهدِّئ؛ ويُطمِنئ السابقة،
اسرتاتيجيات ولديه األمور، فيها تتأزم التي املواضع يَعرف إنه املادة. هذه تعلُّم سبيل يف
يُوَلد وعندما واالستيعاب. الفهم مرحلة إىل الوصول عىل املتعلمني ملساعدة اقرتاحها يمكن
املهمة اللحظات بتلك لالحتفال حاًرضا املعلم-القابلة يكون النهاية، يف واالستيعاب الفهم

جميل! تشبيٍه من له يا املتعلم. إىل بالنسبة
فهي التَّعلُّم؛ عملية يُيرسِّ الذي املعلم لدور ُملِهمة أفكاًرا التشبيهات هذه تُقدِّم
أشبه فاملعلم «يفعلونه»؛ ما مقابل يف املعلمون، عليه «يكون» ما عىل بالرتكيز ُمقيَّدة
املعلم يقوم كيف ولكن والقابلة. املوسيقية الفرقة ومايسرتو واملدرب واملرشد بالبستاني
قاعة داخل القابلة أو املوسيقية الفرقة مايسرتو أو املدرب أو املرشد أو البستاني بمهامِّ
ًصا ملخَّ وإليَك ؛ امُليرسِّ به يقوم ما يعرف أن عليه بدوره، املعلم يَضطلع لكي الدراسة؟
ودعمهم الطالب إرشاك هو املعلم دور عنده: من للبدء موضع أفضل يَُعد وبسيًطا موجًزا

واملضطربة. الصعبة التَّعلم عملية يف
املعلم حول امُلتمرِكزة األدوار عىل ًال مفضَّ املتعلم حول امُلتمرِكز الدور يجعل ما إن
يُركِّزون املعلمون أوًال: لسببني؛ بذلك ويقوم الفاعلية، من بمزيٍد التَّعلُّم عملية يُعزِّز أنه هو
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١٩٩٩أ، (بيجز، أنفسهم هم يفعلونه ما عىل الرتكيز من بدًال «الطالب»، يفعله ما عىل
يستوعبونها، ال أو العلمية املادة الطالب يستوعب مًدى أي إىل يُالحظون فهم ١٩٩٩ب)؛
الفاعلية. من بمزيٍد التَّعلُّم يُعزِّز بما تدريسهم أسلوب بتعديل لهم تسمح املعلومة وهذه
بشأن يقلق ال فاملدرب تماًما؛ األمر هذا يوضح التدريب يف وودن ألسلوب سبنس ووْصف
تقديم له تتيح امُلركَّزة املالحظة وهذه ويراقبهم، الالعبني يُالحظ فهو تدريبه؛ طريقة

األداء. مستوى عىل النجاح من املزيد تحقيق عىل الالعبني يساعد الذي التقييم
ألن ذلك التَّعلُّم؛ من املزيد عىل يساعد امُليرسِّ التدريس أهمية: األكثر وربما ثانيًا،
التي األمثلة يستنسخون ال هم هكذا، بأنفسهم. التَّعلُّم مهام تأدية يف يشاركون الطالب
املعلم به يقوم ما لون يُسجِّ ال إنهم حيث خاصتهم؛ األمثلة يبتكرون وإنما املعلم، يقدمها
آخرين. طالٍب مع أو بمفردهم املسألة حل عىل يعملون بل وحسب، املسألة حل أثناء
النظريات، ويقرتحون الفرضيات، ويبتكرون املحتوى، ويلخصون األسئلة، يطرحون إنهم

وهكذا. النقدية، التحليالت ويُقدِّمون
أُوىل وأتذكر ١٩٩٩ب)، (١٩٩٩أ، بيجز بحث قراءة بعد ا حقٍّ املفهوم هذا فهمت
مفاهيم قدَّمُت لقد يسري. أمٌر التغيري إحداث أن أظنُّ كنُت التغيري. إلحداث محاوالتي
أسئلٍة من لديهم ما طرح الطالب من وطالبًة األسئلة طارحًة عناية، بكل ورشحتُها مهمة،
هذا. فهم عىل األمثلة تُساعدكم فلسوف األمثلة، هو إليه نحتاج ما «اآلن، لهم: أقول أن قبل
عتهم شجَّ ثم صرب، يف انتظرُت رد. يأِتني لم املفهوم؟» هذا ح سيوضِّ الذي املثال ما إذَن،
مرًة وحسب.» بالكم عىل يخطر ما شاركوني ممتاًزا، مثاًال يكون أن ينبغي «ال قائلة:
األخرية؛ الرابحة الورقة استخدام وقت حان أطول. لوقٍت انتظرت إجابة. تأِتني لم أخرى،
املادة. بهذه الخاصة االختبارات يف عادًة تُستخدم األمثلة تعرفون، كما «حسنًا، لهم: فقلت
طالب وهو تردُّد؛ يف يَده آل رفع النهاية، يف األمثلة.» بعض مالحظاتكم يف تُدوِّنوا أن يجب
وترية تتباطأ حني بالقلق يشعر ما ودائًما والتنظيم، بالتفاصيل اهتمامه يف ما نوًعا ُمباِلغ
«شكًرا له: قلُت حتى آل طرحه الذي املثال سمعُت إن وما الدراسة، قاعة داخل العمل
أربع أو ثالث واستغرقنا جيًدا. مثاًال يكن لم بالقلق. شعور بعدها وانتابني آل!» يا لك
أتذكر انتهيت، أن وبعد السبورة. عىل كتابته يُمكنني أنني أشُعر مثاٍل إىل لنصل دقائق

فيها. مدوَّنة ممتازة أمثلة ثالثة ورأيُت مالحظاتي، عىل نظرًة ألقيُت أنني
عيلَّ يتعني كان ربما وال. نعم اإلجابة البداية؟ من إياها مشاركتهم عيلَّ يتعني أكان
الصحيح. االتجاه يف التفكري عىل وحثِّهم التوضيح بهدف أمثلتي؛ من مثاًال طالبي أمنح أن
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إنهم بل وحسب، مالحظاتهم يف باملعلم الخاصة األمثلة الطالب ن يُدوِّ أن ينبغي ال ولكن
وهذا — إليهم بالنسبة املنطقية األمثلة بعض — بهم الخاصة األمثلة بعض إىل بحاجٍة
يتعلَّموا ولن لتعلُّمه. يسَعون الذي الجديد املفهوم وبني بالفعل يعرفونه ما بني يربط
ما كل كان إذا الجيدة األمثلة ابتكار يتطلبه الذي الشاق الذهني بالعمل يقومون كيف
ابتكار ملمارسة وقٍت أفضل ذلك، عىل عالوًة املعلم. يُقدِّمها التي األمثلة تدوين هو يفعلونه
عنها، البحث ُطرق ليقرتح موجوًدا املعلم يكون حني الدراسة، قاعة داخل يكون األمثلة

جودتها. من ن يُحسِّ الذي التقييم ويُقدِّم
ال أو يشءٍ كل بني االختيار يفرض ُمقرتًحا ليس املتعلم حول امُلتمرِكز والتدريس
الطالب؛ عن نيابًة التعليمية باملهام يقوموا أن املعلمني عىل يجب أحيانًا اإلطالق. عىل يشء
التفكري أساليب وإبراز النقاط، وتوضيح األسئلة، وإجابة حلول، تقديم لهم ينبغي إذ
يقوموا أن املعلمني عىل ليس ولكن التدريس، عملية من به مسموح جزء وهذا النقدي،
كاهل عىل تقع التعليم مسئولية أخريًا، الوقت. أغلب حتى أو الوقت طوال املهام بهذه
الطالب إرشاك طريق عن التَّعلُّم عملية املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ع ويُشجِّ الطالب،

والدائم. العميق التَّعلُّم تُيرسِّ التي املهام تلك يف مبارشًة

يتغري؟ لم الذي ما (2)

واالفرتاضات املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس يتلقاه الذي الكبري االهتمام إىل بالنظر
أكثر صار العايل التعليم مجال يف التدريس أن نتوقع لعلنا إليها، يستند التي الواضحة
تُشري إذ االسِتنتاج؛ ذلك يَدعم األدلة من للغاية قليل عدد لألسف، ولكن املتعلم. عىل ارتكاًزا
ال واألدلة املعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أساليب عىل االعتماد مواصلة إىل البيانات أغلب
كما املختلفة، التحليالت من العديد يف توجد وإنما لآلراء، وشامٍل واحٍد استطالٍع يف توجد

التالية. األمثلة ح توضِّ

املعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب استعانتهم عىل املعلمني أدلة (1-2)

الجدد) األعضاء بينهم (من التدريس هيئات أعضاء من باملائة ٧٦ صنف ،١٩٩٨ عام يف
وشوسرت). وسيل، (فنكلشتاين، يختارونها التي التدريس طريقة أنها عىل املحارضات إلقاء
املحارضات من الكثري فإن املحارضات، يف بفاعليٍة الطالب إرشاك يُمكن أنه من الرغم وعىل
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تغريت هل للمعرفة. سلبيِّني ني متلقِّ الطالب يكون حيث املعلم؛ حول يتمركز النظامية
استطالع إعداد من االنتهاء يتمَّ فلم اإلجابة؛ نعرف ال السابقة؟ السنوات أثناء النسبة
اإلرشادي االستطالع هذا مع للمقارنة متاحة بيانات توجد ال ثَمَّ وِمن مؤخًرا؛ كهذا آراء

املهم.
أحد ق تَحقَّ فقد الدراسية؛ التخصصات بعض يف لآلراء استطالعات أُجريت لقد
الجامعيني، للطالب االقتصاد ملادة الدراسية املقررات تدريس هيئة أعضاء آراء استطالعات
طرق من (٢٠١١ وشاور، (واتس و٢٠١٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٠ ١٩٩٥ أعوام يف أُجرَي
ومن املقررات. تلك يف استخدامها التدريس هيئة أعضاء ذكر التي والتقييم التدريس
إنهم التدريس هيئة أعضاء قال االستطالعات هذه من استطالٍع كل يف أنه للدهشة املثري
تزايُد حدث سنوات، مدار وعىل للمحارضات. املادة تدريس وقت من باملائة ٨٣ خصصوا
حول أكثر متمركزة أخرى اسرتاتيجياٍت استخدامهم عن أبلغوا من أعداد يف ما نوًعا
ع توقُّ يُمكن بأنه القول إمكانية من الرغم «عىل ييل: ما إىل توصلوا الباحثني أن إال املتعلم،
سيما (ال والتقييم التدريس ُطرق عىل لوحظت التي التدريجية التغيريات حدوث استمرار
يف يتمثل … للصورة تأثريًا واألكثر األكرب الجزء فإنَّ األخريَين)، الرأي استطالَعي يف
ُمدرِّيس معظم دفعت التي والقيود واملحفزات التفضيالت قيمة من التقليل ينبغي ال أنه
السبورة»» عىل والرشح «التلقني عىل القائمة التدريس أساليب استخدام إىل االقتصاد

(ص٣٠٧-٣٠٨).
العلوم مادتَي تدريس هيئات أعضاء آراء (٢٠٠٣) ورامزي فالتشيك استطلع
سنوات أربع بها الدراسة مدُة معاهد يف الكامل الدوام بنظام العاملني والرياضيات،
وأوَضحاها عرَّفاها (التي املتعلم حول امُلتمرِكزة األساليب عن سأال حيث لويزيانا؛ بوالية
خلصا وقد (ص٥٦٧). «نادرة» كانت االسرتاتيجيات بهذه االستعانة أن ووَجدا باألمثلة)،
قائًما يزال ال التقييم ثم والتسميع والحفظ املحارضات حضور عىل املعتِمد «التَّعلُّم أن إىل
تركيًزا تُركِّز ال التي الكليات داخل وحتى والرياضيات، العلوم مادتَي دراسة قاعات داخل

(ص٥٧٩). العلمي» البحث عىل أساسيٍّا
الباحثني هدف كان الشخصية، املقابالت عىل القائمة النوعية الدراسات إحدى ويف
الجامعيني للطالب يُدرِّسون الذين التدريس، هيئات أعضاء آلراء أفضل فهٍم إىل الوصول
وشميت، وديمري وأبيل (براون االستقصائي التَّعلُّم عن العلوم، ملادة الدراسية املقررات
التدريس هيئات أعضاء بتصورات مهتمني الباحثون كان التحديد، وجه وعىل .(٢٠٠٦
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التي املعملية التجارب تلك االستقصائي، التَّعلُّم مبادئ عىل القائمة املعملية األنشطة عن
وهذا املشكالت. وحل الطبيعية الظواهر من للتحقق العلمية الطُّرق الطالب فيها يستخدم
والتي «الوصفية» النوعية ذات املعملية التجارب يناقضه املعمل داخل للعمل األسلوب

سلًفا. محددة محصالت عنها ينتج
املؤسسات أنواع ُمختِلف من التدريس هيئات أعضاء مع الشخصية املقابالت أُجريت
«مالئمة االستقصائي التَّعلُّم أساليب أن مفادها العامة النتيجة وكانت التعليمية،
التمهيدية الِفَرق ملواد مالءمتها من أكثر األخرية السنوات لطالب العملية للتخصصات
التدريس هيئات أعضاء أن من الرغم «وعىل (ص٧٨٤). العلمية» غري التخصصات أو
الطالب وعدد الوقت يفرضها التي القيود الحظوا فإنهم العلمي، التقيصِّ قيمة يُقدِّرون
إىل باإلضافة القيود، هذه أعاقتهم وقد املهام. إنجاز عىل وقدرتهم الطالب تحفيز وُطرق

(ص٧٨٤). االستقصائي» التَّعلُّم مبادئ تطبيق عن االستقصائي، التَّعلُّم يف رأيهم

تدريس بأساليب املعلمني استعانة عىل الطالب أدلة (2-2)
املعلم حول ُمتمرِكزة

الخاصة الدراسية للُمقرَّرات الطالب هؤالء تقييَم طالبًا ٩٢٢ عىل أُجري استبيان استطلع
بخصوص اآلراء الستبيان العاميل التحليل وأسفر .(٢٠٠١ (كارداشوواالس، العلوم بمادة
النسبة متوسط «إن السلبي. التَّعلُّم يُسمى عامل بينها من عوامل، ستة عن بنًدا ثمانني
أن إىل بوضوٍح يُشري السلبي التَّعلُّم مقياس عىل ليكرت] مقياس عىل ٦ [من ٢٫٨١ البالغ
عىل وتُركِّز املحارضات عىل باألساس ُمعتِمدة تظل العلوم ملادة الدراسية املقررات أغلبية

(ص٢٠٨). الحقائق» اكتساب
التي ،(٢٠٠١) وبيوركلوند وبارنتي وكولباك وكابرارا ترينزيني دراسة وطلبت
يُقيِّموا أن الطالب من الثاني، الفصل يف إليها امُلشار الهندسة كلية طالب عىل أُجريت
قارنوها ثم والتعاضدي، النشط التَّعلُّم باسرتاتيجيات استعانت التي الدراسية املقررات
لعينة رسٌد ييل وفيما املعتادة. النظامية الدراسية املقررات درسوا الذين الطالب بتقييم
التجريبية الدراسية املقررات يف (٤ إجمايل (من الطالب درجات بمتوسط البنود من
االختالفات وجميع املئوية. بالنقاط محسوبًا التأثري، وحجم النظامية، الدراسية واملقررات
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مارسوا الذين الطالب تُحابي املئوية والنقاط إحصائية، أهمية ذات الدرجات متوسط يف
خاصتهم. الدراسية املقررات لدراسة التعاضدي والتَّعلُّم النشط التَّعلُّم أنشطة

٣٩+ ٢٫٢٠ ٣٫٥١ مجموعات يف للعمل فرص يوجد
٣٥+ ١٫٩١ ٢٫٩٢ مشاركني يكونوا أن الطالب من تتطلب بأنشطة نقوم

والتَّعلُّم التدريس عملية يف نشطني
٣١+ ٢٫١١ ٢٫٩٨ من والتَّعلُّم والتقييم االستماع عىل الطالب املدرس يشجع

اآلخرين أفكار
٢٨+ ١٫٩٩ ٢٫٧٤ من بدًال بالطالب الخاصة التَّعلُّمية األنشطة املدرس يوجه

للمقرر العلمية املادة يرشح أو املحارضات يُعطَي أن
الدرايس

٢٦+ ٢٫٠١ ٢٫٧١ املقرر هذا دراسة من كجزء املدرس مع أتفاعل أنا

املتعلم حول امُلتمرِكزة لألساليب بإيجابيٍة الطالب إدراك إىل تشري ال البيانات وهذه
من أنشط األساتذة فيها يكون الدراسة لقاعات متباينة صورة تَرسم إنها بل وحسب،

الطالب.

الدراسة قاعات مالحظة بيانات (3-2)

هيئات أعضاء أن العرشين القرن من الثمانينيات مطلع يف أُجريت التي األبحاث أثبتت
وجرانت فيرش أجرى ولقد الدراسة. قاعة داخل للتفاعل قليًال وقتًا صون يُخصِّ التدريس
مجموعٍة يف التعليمية، املؤسسات ُمختِلف من دراسية قاعة ٤٠ ل زيارة ١٥٥ (١٩٨٣)
من بدايًة املختلفة الدراسية املقررات مستوى وعىل الدراسية، التخصصات من متنوعة
األساتذة كان الدراسية القاعات تلك وداخل املتقدمة. املقررات حتى التمهيدية املقررات
الطالب من مرات أربع بمقدار أكثر الوقت، من تقريبًا باملائة ٨٠ بنسبة يتحدثون
طالبًا وأربعني سبعة طالبها أعداد متوسط بلغ التي الدراسة قاعات داخل املوجودين
طالب من مشاركًة أكثر النهائية بالسنوات التخصص مواد طالب يكن ولم القاعة، يف
عىل (نان) ١٩٩٦ عام أُجريت وصفية دراسة ووجدْت األوىل. للسنوات الدراسية املقررات
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صوا خصَّ املعلمني أنَّ اإلنسانية؛ والعلوم االجتماعية العلوم ملادة دراسية قاعة عرشين
الوقت هذا وُقدر الطالب. ملشاركة املحارضة وقت إجمايل من فقط باملائة ٥٫٨٥ نسبة
الوصفية فيرش دراسة وتُفيد املحارضة. وقت من دقيقة أربعني لكل تقريبًا واحدة بدقيقة
املعلمون كان التفاعل، حدث حني بأنه دراسية، قاعة ٣٤٤ زيارة واقع من ،(٢٠٠٠)
من باملائة ٤٧ بنسبة إجاباتهم أو الطالب أسئلة عىل ا ردٍّ يُعلقون أو األسئلة يطرحون
هيئات أعضاء فإن الدراسية، القاعات هذه داخل الطالب تفاعل حني وحتى الوقت.

التفاعالت. تلك أثناء األحاديث من تقريبًا باملائة ٥٠ يُْجرون كانوا التدريس
وجارديليزا، ولونج، ومومسني، وهودر، وديرتينج، (إيربت-ماي، دراسة تَُعد ربما
قاعات داخل من املأخوذة املالحظات عىل القائمة البيانات بني من إرباًكا األكثر (٢٠١١
األحياء، علم مادة تدريس هيئات ألعضاء دة ومعقَّ كبرية دراسة عن عبارة وهي الدراسة؛
املعلم حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق اتِّباع من لتحويلهم مة ُمصمَّ عمل ورَش حرضوا الذين
التدريس، من أيام عدة العمل ورش نت تضمَّ املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس ُطرق إىل
باملائة ٨٩) العظمى األغلبية قالت ا، الحقٍّ عت ُجمِّ التي اآلراء استبيان بيانات عىل ا وردٍّ
وُطلب العمل. ورش خالل امُلقرتَحة كتلك إصالحاٍت طبقوا إنهم واحدة) مجموعة من
التدريس أثناء تسجيلية رشائط عىل أنفسهم روا يُصوِّ أن املشاِركة املجموعات إحدى من
الرشائط هذه وخضعت الورشة). انعقاد بعد عامني خالل محددة فرتات عىل مرات (أربع
الطالبية واملشاركة النشط التَّعلُّم درجة لقياس مة مصمَّ أداة باستخدام للتحليل التسجيلية
التدريس هيئات أعضاء أغلب أن إىل املالحظات «تشري الدراسة. قاعات داخل امللحوظة
حول وامُلتمرِكزة املحارضات إعطاء عىل القائمة التدريس أساليب طبقوا باملائة) ٧٥)
العمل ورش تجربة تطبيق بقابلية خاصة تساؤالت النتائج هذه وتثري (ص٥٥٥). املعلم»
غري مالحظته. تمت الذي الواقع عن التدريس هيئات أعضاء تصورات بانفصال وخاصًة
غري التدريس بطرق االستعانة استمرار تَدعم وصفي كدليل هنا املذكورة الدراسة أن

املتعلم. حول امُلتمرِكزة

النشط التَّعلُّم استخدام أدلة عن بحثًا التدريس أدوات تحليل (4-2)

من الدراسية املناهج خطط من مجموعة (٢٠١١) ميلر وميليسا آررش كانديس جمعت
والتي الكبرية، التمهيدية املواد إحدى السياسية، العلوم ملادة «األساسية» الدراسية املقررات
ميلر آررشوميليسا كانديس ت واهتمَّ الدرايس. ص التخصُّ هذا يف الوحيدة املادة عادًة تكون
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عىل نظرًة تُلقيا أن وقرَّرتا الدراسية، املناهج تلك عليه اشتمَلت الذي النشط التَّعلُّم بمدى
يُمكن ال الدراسية املناهج خطط أن حني «يف أنه إىل ُمشريتني الدراسية، املناهج خطط
املدرس، ِنيَّات عن ملخًصا تُقدِّم فإنها الدراسة، قاعة داخل يحدث ما بالكامل ل توصِّ أن

(ص٤٢٩-٤٣٠). املتبَعة» والتعليمية الرتبوية واألساليب املرجوَّة، التَّعلُّم ونواتج
(أدوات فايندر سيالبس وأدوات جوجل، البحث محرِّك بأدوات االستعانة طريق وعن
مؤسسة ٢٣٨ من درايس منهج خطة ٤٩١ عىل حصلتا الدرايس)، املنهج خطة عن البحث
تحليًال أْجَرتا وقد التعليمية. املؤسسة لنوعية تمثيلية عيِّنة بينها من مختلفة، تعليمية
أساليب املعلمني باستخدام تفيد دالالت عن بحثًا الدرايس، باملنهج الخاصة الخطط لهذه
الحالة. بدراسة االستعانة عىل القائمة التدريس وُطرق املنظمة، والنقاشات التحفيز
املواد، بهذه الخاص املحتوى مع تتناَسب بعينها األساليب هذه أن وراء السبب ورشحتا
نادًرا األنشطة هذه أن ووجدتا الدرايس. التخصص هذا أوساط يف عموًما بُشهرة وتَحظى
املحفزات استحوذَت حيث الدراسة؛ عليها أجرتا التي الدراسية املناهج خطط يف تُقرتح ما
الوقت، من باملائة ٤٫٧ عىل املنظمة النقاشات واستحوذَت الوقت، من باملائة ٧٫٧ عىل
«يف الوقت. من باملائة ٣٫٧ عىل الحالة دراسة عىل القائمة التدريس طرق واستحوذَت
استعانت البحث عيِّنة يف األساسية الدراسية املقررات جميع من باملائة ١٤٫٧ املجمل،

(ص٤٣١). النشط» بالتَّعلُّم الخاصة الثالثة األساليب هذه من أكثر أو بواحٍد
يف أُجريَت التي األبحاث من أكرب ملجموعٍة تمثيلية عيِّنٍة بمنزلة يَُعد هنا إليه أُشري ما
بحث يوجد ال العلمي. البحث منهجيات من متنوعة مجموعٍة وباستخدام املجاالت ُمختِلف
التي البيانات غياب أن إال املعلم، حول ُمتمركًزا يزال ال الجامعي التدريس أن يُثبت واحد
املذكورة كتلك — والرباهني واألدلة املتعلم حول امُلتمرِكزة األساليب استخدام انتشار تُثبت
يتغري لم بالجامعة الدراسة قاعات معظم يف يحدث ما بأن القائل عاء االدِّ تدعم — هنا

الكتاب. هذا من األوىل الطبعة إصدار منذ كثريًا

املتعلم؟ حول أكثر التدريسمتمركًزا يصبح لم ملاذا (3)

(وهو الفاعلية من بمزيٍد التَّعلُّم عملية ع تُشجِّ املتعلم حول امُلتمرِكزة األساليب كانت إذا
من منطقية التَّعلُّم تيسري فكرة كانت وإذا الثاني)، الفصل يف الواردة األبحاث أثبتته ما
للطالب؟ التدريس ُطرق يف التغيريات من املزيد نرى ال فلماذا إذَن، البديهية، الناحية
معظُمنا. ره تَصوَّ مما أصعب الفكرية الناحية من منطقي هو ما تطبيق أن يتَّضح ربما

95



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

حول أكثر متمركزًة لتُصبح التدريس ُطرق ل تَحوُّ عدم وراء األسباب بعض ييل وفيما
املتعلم.

امُلتمرِكزة األدوار التدريس هيئات أعضاء ل يُفضِّ ملاذا (1-3)
املعلم؟ حول أكثر

لنا يَروق مًدى أيِّ إىل منا للكثري املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس إىل ل التحوُّ بنيَّ لقد
ال أَِرسنا، تحت واقع جمهوٍر وجود فمع الدراسة؛ قاعة داخل الحدث بؤرة يف نكون أن
هذا يتمثَّل إيلَّ وبالنسبة به، القيام يُمكننا بما الجمهور هذا إبهار فرصة نُفوِّت أن نستطيع
ومع الحقيقية)، القصص (بالطبع، القصص حْكي يل يَروق فأنا القصص؛ رسد يف األمر
رصت أنني لدرجة كثريًا القصصكررتها وبعض أيًضا. القصص تراكمت السنوات، تراكم
املحارضات تلك يف وحتى املعتادة، الدراسة أيام ويف ورائها. من املغزى حْكي يف ُمحنَّكة
الحياة لتدبَّ القصص تلك من واحدة أحكَي أن يُمكنني الخمول، أجوائها عىل يُخيِّم التي
صوُت القاعَة يجتاح حني إنجاًزا حققُت بأنني وأشُعر الدراسية. القاعة َجنَبات يف فجأًة
يُذكرونني سنوات، مرور بعد أُقابلهم فحني حكاياتي؛ الطالب يتذكر الصاخبة. الضحكات
من املغزى يتذكرون ما نادًرا أنهم يف املشكلة تتمثَّل بالطبع األطباق». «غسالة بقصة
القصص رسد استخدام بخصوص العقالنية مربراتي جميع تكون ثَمَّ ومن القصة؛ وراء
أمستاتس، التشبيه؛ هذا يل (يروق أنواعها باختالف املفاهيم جميع عليه أُعلِّق كِمشَجٍب

القصص. حْكي يف براعتي إلبراز فقط أستخدمه عذر مجرد (١٩٨٨
ممنوعون املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس طرق يتبعون الذين املعلمني بأن أُوِمن ال أنا
القيام يُتقنون أو يستمتعون آخر يشءٍ أي من ممنوعون أو القصص، َحْكي من األبد إىل
تناول ومنع غذائية ِحمية اتِّباع بمحاولة أشبه األمر فهذا الضوء؛ بؤرة يف يكونون حني به
التي القصص بعض فإن ذلك، إىل باإلضافة ظروف، أي وتحت اإلطالق عىل الشوكوالتة
وتذكُّرها واستيعابها، املوضوع نقاط فهم ل تُسهِّ إنها حيث فعًال؛ ثماَرها تؤتي أرسُدها
أمينًا، تحليًال القصص رسد وراء دوافعي بتحليل متعلق األمر باألحرى، أفضل. نحٍو عىل
أنني من التأكد أريد ألنني ال التَّعلُّم، عملية لتيسري القصص هذه أحكي أنني من والتأكد

اآلخرين. إضحاك عىل قادرًة زلُت ما
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أكثر التقليدية األدوار عىل التدريس هيئات أعضاء حفاظ وراء الثاني السبب ويَربز
الحكيم دور «من وهو: أال كثريًا، به االستشهاد يتمُّ الذي (١٩٩٣) كينج مقال عنوان يف
جاذبية، أقل امُليرس املعلم دور يبدو إذ الكواليس»؛ خلف املرشد دور إىل املرسح خشبة عىل
أكثر املعلم دور بأن االعتقاد إىل نميل ألننا كذلك األمر هل األرجح. عىل أهمية وأقل بل
جوانب من تقريبًا جانٍب كل يف انخراطنا من الرغم وعىل بالفعل؟ عليه هو مما أهميًة
العميل؛ إىل امُلنتَج توصيل نضَمن أن يُمكننا ال فإننا الجوانب، هذه يف وتحكُّمنا التدريس
بالنيابة يشءٍ أي يتعلم أن املعلم يستطيع وال التَّعلُّم. عىل الطالب إجبار يمكن ال حيث
لنا يروق ربما تعليمية. تجربٍة أي يف جزءٍ أهم يف تماًما يتحكمون فالطالب الطالب؛ عن
أن غري أفالكنا، يف يدور فيها ما وكل ونجومها، التعليمية العملية محور بأننا االعتقاد

العملية. هذه يف الحقيقيون النجوم هم الطالب
التعليم، عالم يف الحقيقي لدورنا — الواقعية من أكرب بقدٍر يتسم — فهٍم تواُفر ومع
تقل أو تتضاءل امُليرس باملعلم الخاصة األدوار بأن اعتقادنا يف التفكري نعيد أن يُمكننا
فأغلب صحيح؛ العكس ولكن التعليمية، العملية داخل بأخرى أو ما بطريقٍة أهميتها
خالل املساعدة من نوع أي تواُفر دون الوالدة فكرة من الذعر من حالة تُصيبهنَّ النساء
قبل، من أحد يَطأها لم التي الغادرة، الجبال ِقَمم بصعود أحٌد يُجازف وال الوالدة، عملية
تستطيع وال مايسرتو، دون املوسيقى تعزف أن موسيقية لفرقٍة يمكن وال املغامرون، إال
الخاصة األدوار أن وصحيح معها. مدرِّب وجود دون البطوالت تحرز أن الرياضية الِفَرق
يشاركوا أن للمعلمني الفرصة ر تُوفِّ أنها إال األداء، متعة عىل كثريًا تنطوي ال امُليرس باملعلم
بجعل يتعلَّق فيما املعلمني إىل الفضل ويعود الطالب، تعلم عملية يف الحميمية من بمزيٍد

عنا. رغًما ال طريقنا عن يتعلمون فالطالب ة؛ وُميرسَّ ُممكنة التَّعلُّم عملية
إىل ل التحوُّ من التدريس هيئات أعضاء بعض يمنع خفاءً أكثر آخر سبب وهناك
مع تتشابَك قد والطالب املعلم بني تَربط التي فالعالقة ة، امُليرسِّ التدريس طرق اتباع
من الطرفني كال يجنيها التي املتنوعة النفسية والفوائد املتباَدل باالعتماد خاصٍة مسائَل
تَخلق الطالب، إىل فبالنسبة اآلخر؛ الطرف عىل واالتكالية باالعتماد تتسم التي العالقات
يأخذ حني أسهل تَصري املنزلية فالواجبات املسئوليات؛ من بالتحرُّر شعوًرا العالقة هذه
التدريس، هيئات أعضاء إىل بالنسبة وأما الدقيقة. تفاصيلها كافة بخصوص القرار املعلم
ويتمتعون التدريس، عملية يف عة املتوقَّ غري املتغريات من أكرب عدٍد يف يتحكمون فإنهم
باألهمية شعورهم إىل باإلضافة ذلك َضعِفهم، مواطن ف تتكشَّ وال السيطرة، من أكرب بقدٍر
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العالقات فإن الطرفني، كال إىل بالنسبة ولكن اآلَخرين. عن نيابًة القرارات اتخاذ جراء من
والتطوُّر النمو تحقيق إمكانية من تحدُّ إذ األساس؛ من صحية غري عالقات هي االتكالية

الجانبنَي. لكال الشخيص املستوى عىل

األخرى األدوار من صعوبًة أكثر امُليرسِّ املعلم دور (2-3)

مربًكا األمر هذا يكون وربما ممارستها، تتمُّ ما نادًرا مهاراٍت التَّعلُّم عملية تيسري ن يتضمَّ
تفكريهم يشغل ما هذا أو أدائهم سوى يشءٍ يف يُفكِّرون ال املعلمني ألن ونظًرا ومزعًجا،
تسبُّب وراء السبب ملعرفة بالفطنة أو الشديدة باملوضوعية يتحلَّون ال فإنهم الوقت، أغلب
الصحيح، االتجاه يف تَِرس لم األمور أن يُدركون إنهم باالنزعاج. الشعور يف الجديد الدور
أن لون ويُفضِّ الطريقة، بهذه التدريس يُمكنهم ال ثَمَّ ومن يُرام؛ ما خري عىل تَبُد لم أو
الطالب، أمام أضحوكًة أنفسهم بجعل املطاف بهم يَنتهَي أن قبل َعِهدوه ما إىل يعودوا
التَّعلُّم عملية تيسري يجعل الذي وما ثماره، الدور هذا يؤتي كيف َفْهم إنَّ هللا. سمح ال
والسبب الدور، بهذا املعلمني قيام عدم سبب ما حدٍّ إىل يُفرسِّ للتدريس؛ أصعب طريقًة

اإليجابية. عن البُعد كل بعيدًة كانت األوىل تجاربهم إن يقولون الكثريين أن وراء
الدراسة قاعة تدخل ال فأنت مكتوب؛ لسيناريو تَخضع ال للتدريس الطريقة هذه أوًال:
ستُدرِّسه، ملا جيد بتحضرٍي القاعة تدخل أنت أجل، مسبًقا. له مخطَّط يشءٍ كل ومعك
ما تعرف ال فأنت أمثلة، يَرضبوا أن الطالب من تطلب أن الخطة من جزء كان إذا ولكن
أو قبُل من فيه تُفكر لم بمثاٍل سيأتون بأنهم قائمة احتماالت وهناك سيَبتكرونه، الذي
دون بذلك وستقوم ترد، أن عليك يتعنيَّ الحالتني، كلتا ويف رديئًا. مثاًال سيُقدِّمون أنهم

املسبق. للتحضري بفرصٍة تحظى أن
للعملية الفوضوي للجانب امُلستمرَّة املواَجهة هو إيلَّ بالنسبة أكرب تحديًا يُمثل كان ما
من كبري بقدٍر الطالب شعور يف املحارضة تتناوله الذي امُلحتوى يتسبَّب ربما التعليمية.
ومن األسئلة؛ طرح ويتجنبون باالنتباه، التظاهر يُجيدون الطالب أن إال واالرتباك، الحرية
العمل يف مشاركني الطالب كان وإذا اختباراتهم. ح نُصحِّ حني مشكلٍة بوجود نُفاجأ ثم
صادًما سيكون التقييم ذلك فإن رديء؛ نحٍو عىل إليهم املوكلة املهامَّ ذون ويُنفِّ الجماعي،
شيئًا تفعل أن عليك ويتعنيَّ األوىل، الخطوة مجرد هو الفوىض هذه إدراك إليك. بالنسبة
تجعلهم هل الفوىض؟ هذه أفسدتْه ما تُصلح هل االنتباه؟ توليها أن لك ينبغي هل حيالها.
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«مشكالت ب املعنون التايل القسم يف سنُناقش وكما الفوىض؟ هذه أفسدتْه ما يُصلحون
دائًما. واضحة أو سهلة ليست األسئلة هذه عن فاإلجابة التطبيق»،

التَّعلُّم؛ تيسري عىل يُركِّز الذي للتدريس الطالب بُمقاومة سوءًا تزداد التحديات وهذه
رشح أو املسائل حلَّ أو األمثلة ابتكار منهم عون يتوقَّ معلِّمني مع التعامل يريدون ال فهم
القيام «الجيد» املعلم من يُفرتض ما وهذا املعلم، مهمة هي فهذه لبعض، املفاهيم بعضهم
من املزيد تعني للتدريس الطريقة وهذه حقيقًة. طالٍب من أكثر يل أوضحه ما وهذا به،
ابتكارها، من أسهل السبورة عىل من األمثلة نقل إن حيث الطالب؛ إىل بالنسبة العمل
التي األمثلة لديك فأنَت للخطأ، مجال هناك ليس ألنه أكثر آِمن الترصف هذا أن كما
ص مخصَّ الثامن الفصل خاطئًا؟ املعلم مثال يكون أن يُمكن كيف إذَن املعلم، رضبها
للمعلمني يمكن وكيف املقاومة، تلك أشكال ذلك يف بما الطالب، مقاومة موضوع ملناقشة
بهذا املعلمون يلتزم حني عادًة املقاومة هذه تتبدَّد وكيف بَنَّاء، نحٍو عىل لها يستجيبوا أن
املعلم دور تجعل التي األشياء من واحدة ألنها هنا الطالب مقاومة ذكر بنا ويجدر الدور.
من معينًا قدًرا ُمستشِعًرا جديًدا، شيئًا تُجرِّب فأنت التطبيق. حيث من أصعب امُليرسِّ
أشكال كافة مع التعامل عليك يتعنيَّ الدعم، إىل فيه تحتاج الذي نفسه الوقت ويف الرهبة،

املعارضة.
املعلمني وبعض للتدريس؛ أسهل طريقًة املتعلم حول امُلتمرِكز التَّعلُّم يَُعد ال
عن ويُحجمون التجربة يعيشون اآلخر والبعض يتجنبونه، ثَمَّ ومن ذلك؛ يستشعرون
يَذكرون منهم الكثريين فإن التدريس، هيئات أعضاء تَسأل حني أنه املمتع ومن تكرارها.
طوال السبب هذا أسمع املتعلم. حول امُلتمرِكزة األساليب تجربة عن إلحجامهم آَخر سببًا
مع التعامل طالبي يستطيع «ال املعلمون: يقول إذ خاصتي؛ العمل ورش يف الوقت
فهم اإلطالق؛ عىل األسلوب بهذا لالستعانة يل سبيل وال تقرتحينها، التي املسئولية مستوى
التاسع والفصل املهارات، بتنمية ُمتعلقة مشكالت َة ثَمَّ بالتأكيد، لذلك.» مستعدِّين ليسوا
ما أحيانًا االعرتاض هذا أن أيًضا أظن ولكنَّني املشكالت، هذه مُلناقشة بأكمله ص مخصَّ
هذا يف سنُناقشها فإننا الحقيقية، األسباب بخصوص أما سببًا، كونه من أكثر ُعذًرا يكون
وكما حال، أي وعىل بالطالب. ُمتعلقة كونها من أكثر باملعلم متعلقة أسباب وهي القسم؛
ظل يف األسلوب بهذا االستعانة يف نَجحا وهورتون فريري فإن األول، الفصل يف أرشُت

بالطالب. الخاصة اإلعداد مستويات أسوأ
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التطبيق حيز إلدخاله إرشادية مبادئ : امُليرسِّ التدريس (4)

طرق يتبعون الذين املعلمون يفعله ما تصف التي املبادئ من بمجموعٍة االسرتشاد يمكن
هي وكما التطبيق. حيز يف امُليرسِّ املعلم دور إلدخال وذلك املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس
واملبادئ األمر. هذا لتطبيق صحيحة فقط واحدة طريقة هناك ليس دور، أي مع الحال
ُطرق توجد بمفرده. متميًزا الدور يجعل ما هي األمثلة أن إال واضًحا، الدور يجعل ما هي
الطالب يبذلها التي الجهود بها ويدعموا الطالب يُرشكوا أن املعلمون بها يستطيع مختلفة
إليهم بالنسبة ناجحًة طرًقا املعلمون يجد حني فعاليًة أكثر نحٍو عىل الدور ذ ويُنفَّ للتعلم.

بطالبهم. الخاصة التعليمية باالحتياجات وتَفي يدرسونه، الذي املحتوى مع تتناَسب

املزيد بأداء للطالب املعلمون يسمح األول: املبدأ (1-4)
التعليمية املهام من

بالكثري القيام عن يتوقفوا أن املعلمني عىل يجب إذ بالفعل؛ املبدأ هذا استعرضُت لقد
املحتوى، يُنظِّموا أن دوًما للمعلمني ينبغي فال الطالب، عن نيابًة التعليمية املهام من
والكلمة البيانية. الرسومات موا ويُصمِّ املشكالت، ويحلُّوا األسئلة، ويطرحوا األمثلة، ويُعطوا
يف األمر يكون قد املحارضات بعض (ويف األحيان بعض يف «دوًما». هي هنا املفتاحية
الطالب. عن بالنيابة املهام هذه بكل يقوموا أن املعلمني عىل يتعني األحيان)، من الكثري
التي املرحلة إىل نصل حتى املهام، بهذه القيام من تدريجيٍّا اإلقالل حول يدور املبدأ وهذا

قاعدة. ال استثناءً املهام بهذه القيام فيها يكون
من هو املعلم يكون أن ينبغي ال باملحارضة، النقاش نهاية يف املثال، سبيل عىل
صوا يُلخِّ بأن للطالب تسمح املعلمات إحدى أن مرة، ذات الحظُت، املوضوعات. ص يُلخِّ
عن محارضًة هذه كانت للغاية. الة وفعَّ متميزة اسرتاتيجيٍة بواسطة املحارضة يف جاء ما
املحارضة، تلك ويف الروايات. إحدى من جزءًا يُناقشون الطالب وكان اإلنجليزي، األدب
بصحة املعلمة إقرار دون بأفكارهم ويُساهمون دائرة، نصف شكل عىل يجلسون كانوا
تعليقاتهم رسيًعا تُدوِّن املعلمة كانت يتحدَّثون، كانوا وبينما صحتها. عدم أو األفكار هذه
إسهاماتهم، خالصة تسجيل عىل تُركز كانت ولكنها يشء، عىل ب تُعقِّ لم السبورة، عىل
املناقشة هذه يف نُفكر أن يجب وصلنا؟ أين «إىل للطالب: قالت دقائق، عرش مرور وبعد
املالحظات هذه عىل نظرًة ألقوا فضلكم من نتيجة. أي إىل نصل أن بإمكاننا كان إن ونرى
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بني رابٍط أي يرى أحٍد من «هل قالت: الصمت، من دقيقٍة وبعد السبورة.» عىل كتبتها التي
ودوائر خطوًطا املعلمة رسَمت الروابط، نون يُخمِّ الطالب كان وبينما التعليقات؟» هذه
اتضحت وبالتدريج أخرى، أحياٍن يف أشياء ومسحت أحيانًا، أشياء وعدَّلت أرقاًما، وأضافت
ثم الخاصة، بكلماتهم دفاترهم يف يُدوِّنوها أن الطالب من وطلبَت االستنتاجات، بعض
مميزات مناقشة الطالب وواصل السبورة، عىل تلخيصهم يكتبوا أن طالب ثالثة من طلبَت

خاصتهم. الفردية األفكار من عدًدا أدمج تلخيًصا ابتكروا النهاية ويف تلخيص، كل
الدور أبعدها مًدى أي إىل هو التوضيحي املثال هذا يف بشدٍة يل راق الذي الجزء كان
وردودهم تعليقاتهم هون يُوجِّ الطالب كان النقاش. تركيز بؤرة عن بفعاليٍة التسجييل
فيه أقف الذي املوضع عن النظر برصف محارضاتي، معظم ففي بعض؛ إىل بعضهم
الوحيد الشخص أنني أدركت وحينئٍذ إيلَّ، إال حديثهم الطالب ه يُوجِّ ال الدراسة، قاعة داخل
بدءوا منتظم، نحٍو عىل بذلك القيام عن توقفُت حاملا الواقع، يف تعليقاتهم. عىل يردُّ الذي

بعض. إىل بعضهم يتحدَّثون
الكيمياء محارضات يف املسائل جميع حلِّ بمهام القيام (١٩٩٣) بالك يتجنَّب
وقٍت يف املحارضات قاعة إىل يصل كان التايل؛ األسلوب باتباع وذلك خاصته، العضوية
تقسيمهم يتم الطالب، يَصل وحاملا السبورة، عىل ُمتاح مكاٍن كل يف املسائل ويكتب مبكر
املحارضة، تبدأ وحاملا الكيميائية. املسائل تلك من واحدٍة حلِّ عىل اثنني كل ليعمل عشوائيٍّا
القيام ويُواصلون املسائل، حل عىل للعمل السبورة عىل طالب عرشة إىل ثمانيٍة من يقف
ليتحدث الدراسة قاعة يف بالك يسري املحارضة. زمن من دقائق عرش أو خمس ملدة بذلك
الحل، يف تعثَّروا ما وإذا املسائل. بحل يقومون الذين الطالب ويتابع اآلخرين، الطالب إىل

ا. مهمٍّ سؤاًال يطرح أو تلميًحا لهم يقدم فربما
عىل بالحل قاموا الذين هؤالء غري آخرين طالب من يُطلب املهمة، تَنتهي «حني
األسئلة طرح طريق عن وأساعدهم … وحلها املسألة عىل يُعلقوا أو يُحللوا أن … السبورة
إذا ذلك؟ من أفضل تكون أن يمكن هل صحيحة؟ اإلجابة هل لإلجابة. تقييمهم لتوجيه
الفكرة ما حلُّها؟ يُمكن وكيف املشكلة فما إذَن، صحيحة، اإلجابة أن يعتقدون ال كانوا
ص١٤٣). ،١٩٩٣ (بالك، ستحلونها؟» كيف هنا؟ عنه نتحدَّث الذي املبدأ ما الرئيسية؟
الصحيحة اإلجابة إىل ل التوصُّ ال ذاتها، الحل عملية عىل أسئلته تُركِّز مًدى أي إىل الِحظ

وحسب.
املعلمون يستطيع التي التعليمية املهام أنواع جميع تجد باألمر التفكري يف تبدأ وحاملا
واملراجعة املحارضة، نهاية يف املوضوع تلخيص مثل: بها، يقومون الطالب يجعلوا أن
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النظريات واقرتاح التجريبية، النتائج ع وتوقُّ التالية، املحارضة بداية يف سبق ما عىل
املعلم؟ يؤديها مثلما املهام هذه سيؤدُّون هل النتائج. وتقييم الفرضيات، وابتكار املمكنة،
الطريقة وهذه مستواهم. سيتحسن املمارسة مع ولكن ذلك، يفعلوا لن بأنهم أجزم أكاد
يف املحتوى استيعاب وتعزيز التَّعلُّم مهارات تنمية طريق عن التَّعلُّم ع تُشجِّ للتدريس

الخامس. الفصل يف بالتفصيل ح موضَّ هو كما نفسه، الوقت

الطالب ليزيد الحديث من املعلمون يُقلل الثاني: املبدأ (2-4)
االستكشاف من

لدينا أن لنفرتض الطالب. أمام والحديث الحكي يف اإلفراط إىل بشدٍة املعلمون يميل
به، سنقوم بما الطالب فنُخرب مسبًقا، له مخطًَّطا الدراسة قاعة داخل توضيحيٍّا عرًضا
والطريقة ُمذاكرتهم بتوقيت الطالب ونخرب حدث، بما الطالب نخرب ثم باملهمة، نقوم ثم
يُماطلوا أو رءوسهم يف املعلومات يَحُرشوا بأال ونخربهم للمذاكرة، اتباعها لهم ينبغي التي
يحلوها أن يجب التي املسائل أو يقرءوه، أن عليهم يجب بما الطالب نخرب املذاكرة. يف
ونخربهم متأخر. وقٍت يف أو تحضري دون املحارضة إىل يأتوا بأال ونخربهم منزيل، كواجٍب
وكيف يستخدموه، أن ينبغي الذي والخط يُقدِّموه، أن ينبغي الذي البحث أوراق بعدد
ع يُشجِّ التلقني من املفرط القدر هذا هل اإلنرتنت؟ شبكة عرب الدراسية واجباتهم يقدِّمون

متعلمني؟ باعتبارهم الطالب مهارات تنمية عىل ذلك يؤثر وكيف التَّعلُّم؟ عملية
يقيض فمعظمنا ُمفرغة؛ حلقٍة إىل والتلقني الحديث من امُلفرط القدر هذا يتحوَّل قد
املادة. جوانب من جانٍب كل تصف للمنهج مفصلة خطة تحضري يف الوقت من الكثري
لن الطالب ألن الدراسة؛ قاعة داخل رسيًعا الخطة هذه «استعراض» إىل ُمضطرون ولكننا
غالبًا أننا بَيَْد أسئلة، أي عن ونُجيب ونستفيض آرائنا عن نُعربِّ فإننا وبالتأكيد، يقرءوها.
األمر يكون ال املهمة، هذه من نَنتهَي أن وبعد الطالب. مسامع عىل املكتوب النص د نُردِّ ما
ويف إليها. مضطرين ليسوا أنهم ما بقدر القراءة يُريدون ال الطالب بأن األساس يف مرتبًطا
ليس الدرايس املنهج خطة يف جاء ملا املطول النقاش هذا كان إن أتساءل األحيان بعض
بالفعل. املنهج خطة يف عنها أُجيَب أسئلة طرح الطالب مواصلة وراء السبب من جزءًا

االستفسارات. هذه عن معظمنا يُجيب وبالطبع،
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التواُصل مادة منهج خطة اتسمت حيث املتعلم؛ حول أكثر متمركزة بدائل توجد
(انظر ومعقدة طويلة خطة بأنها املستجدِّين للطالب أساسية كمادة أُدرِّسها التي اللفظي
األول اليوم يف الدراسة قاعة دخولهم أثناء الطالب عىل الخطة هذه ع أُوزِّ األول). امللحق
عهم أُشجِّ ذلك وبعد رسيًعا، الخطة ليقرءوا دقائق عرش أمنحهم ثم الدرايس، الفصل من
الدرايس املقرر هذا أن من بالرغم تُطرح، أسئلة دوًما، هناك، يكن لم األسئلة. طرح عىل
التي الدراسية للواجبات الطالب اختيار مثل: املعتادة، غري السمات من بالكثري تميَّز
ملشاركاتهم. الذاتي والتقييم جماعية، اختبارات خوض وإمكانية بها، يَقومون كانوا
يف يرغبوا لم بأنهم وشعرت املشاركة، عن أعرضوا إذ الهمة؛ فاتري كانوا الطالب أن إال

مبكًرا. املحارضة من الخروج أمل عىل األسئلة طرح
ثَمَّ ومن التدريس؛ يف األسلوب هذا فيه جرَّبُت عاٍم أول يف بديلة خطة لديَّ يكن لم
نفيس احتقرُت رسيًعا. الدرايس املنهج خطة واستعرضت استسلمُت األسئلة غياب ظل يف
الدرايس الفصل ويف له. أخطط كنُت عما مختلف أسلوٍب عىل فوًرا استقررُت ألنني للغاية
جزء املنهج خطة فهم إنَّ «حسنًا، قائلًة: عقبت ولذا أيًضا؛ أسئلة أي تُطرح لم التايل،
عىل مساعدتكم هو مهمتي من جزءًا ألن ونظًرا املادة، هذه يف النجاح أجل من للغاية مهم
الدرايس.» املنهج خطة تستوعبون مًدى أيِّ إىل لنرى قصريًا اختباًرا فلنُجِر إذَن النجاح،
الحماس. عن البُعد كلَّ بعيدًة االستجابة وكانت بانتظام، األسلوب بهذا أستعني كنت
لهذا تقديراٍت أَضع لن بأنني علم لديهم يكن لم ابتسامتي. عىل أحافظ كنُت ولكنَّني
مقارنة عىل عتهم شجَّ حتى االختبار، هذا من انتَهوا إن وما حال. أي عىل القصري االختبار
االختبار عرضُت ثم يُريدونها، إجابات أي وتغيري حولهم، َمن إجابات مع إجاباتهم
إجماٍع إىل فيها نصل لم التي البنود إىل وبالنسبة اإلجابات. عىل تصويتًا وأجريُت القصري،
بتلك التالية املحارضة بدأنا ثم الدرايس، املنهج خطة ملراجعة الطالب وجهُت واضح،

والبنود. األسئلة
نتيجتنَي عن رسيًعا املنهج خطة استعراض» «عدم ب الخاص األسلوب هذا يُسفر
املحارضة عن رائعة مناقشٍة إجراء ع يُشجِّ إنه حيث ناجح؛ أسلوب أنه أظنُّ تَجعالِنني
الطالب ع وأُشجِّ أسئلة، طرح يف الطالب يبدأ معينة، مرحلٍة فعند لها؛ العام والنسق
التي الصلة ذات الفقرة نحو أوجههم إجابة، إىل يتوصلوا لم وإذا إجابتها، عىل اآلخرين
عن بحثًا املنهج خطة عىل نظرٍة بإلقاء املحارضة الطالب يبدأ ثانيًا، قراءتها. عليهم يتعني
جديدة؛ دراسية واجبات أعطي حني الترصف هذا أؤيد وأنا باملقرر. صلة ذات معلوماٍت
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يَطرحون ثم الدرايس، بالواجب الخاص الوصف ويقرءون املنهج خطة الطالب يُخرج إذ
خطة يف موجودة وإجابته سؤاًال الطالب أحد سألني فإذا األمر، هذا بخصوص األسئلة
إذا إنهم وأقول الوشيك، وتقاُعدي املتقدمة، ِسنِّي ذاكرًة الدعابة، بروح أستعني املنهج،
املفضل معياري ولكن املنهج. خطة عىل نظرًة يُلقوا أن فعليهم الصحيحة، اإلجابة أرادوا
الدرايس؛ الفصل نهاية يف املنهج خطة َملزمة عليها تبدو التي الطريقة هو النجاح لقياس
أحد يَقربْها لم نظيفة صفحات مجرَّد وليست ُقرئت، أنها املنهج خطة َملزمة بدت حيث

أراها. أن اعتدُت كما عليها املالحظات بكتابة
فإذا التعليمية، املواقف من الكثري يف يَكتشفون» «دعهم شعار نسمع أن ينبغي
الكتاب إىل بإحالته فعليك الدرايس، الكتاب يف برباعة عنه ُمجابًا سؤاًال الطالب أحد طَرح
بحث قد الطالب ذلك كان إذا ما لرتى التايل اليوم يف السؤال هذا تتابع ولعلك الدرايس،
فاجعل جديد، سياٍق يف سبق فيما تغطيته ت تمَّ محتًوى ظهر ما وإذا ال. أم اإلجابة عن
أن أيًضا الطالب عىل تهم. خاصَّ املالحظات دفرت يف السابقة املعلومات عن يبحثون الطالب
تعلُّمهم. عملية عىل تُؤثِّر والتي يتخذونها، التي القرارات مسئولية لوا ويتحمَّ «يستكشفوا»

بالتفصيل. املوضوع هذا السادس الفصل ويُناقش
ص٨) ،١٩٩٢) رشوك نهج يل يروق والحديث»، «الحكي عادة التخلُّصمن أجل ومن
الجدة؛ منزل بِعلِّية تُذكرهم مكتبي ُحجرة إن الطالب «يقول التايل: االقتباس يف ح املوضَّ
السياسية، امللصقات مع جنٍب إىل جنبًا املكان نفس يف واألوراق الكتب تتشارك حيث
… القديمة البيسبول وميداليات االنتخابية الدعاية ودبابيس الكبري، الكساد فرتة وإعالنات
كانت واملستقبل، بالحارض بشدٍة ُمرتبطة وإنما باملايض، لها عالقة ال الفتٍة أهم ولكن
موضوعة وهي الطالب؛ حول امُلتمرِكز التدريس يواجهه الذي الدائم التحدِّي إىل تشري
آخر تكون بحيث اإلضاءة) مفتاح (أعىل الداخل من مكتبي حجرة باب بجوار قصٍد عن
البسيط، يدي بخط الالفتة، هذه عىل مكتوب الدراسة. قاعة إىل ه أتوجَّ أن قبل أراه يشءٍ

بهذا؟»» نُخربهم «ملاذا واضحان: وعزيمة إرصار فيه بأسلوٍب

التعليمي بالتصميم الخاصة املهمة املعلمون يؤدي الثالث: املبدأ (3-4)
الحرص من بمزيٍد

فإن مثلهم، منشغًال املعلم يكون وال املحارضة أثناء بالعمل مشغولني الطالب يكون عندما
اللحظات، تلك وأثناء املهنية. بالتزاماتنا نفي ال أننا لو كما بالذنب يشعرون منا الكثريين
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يشارك التي األنشطة وإعداد تصميم عملية يف ننَي املتضمَّ والجهد الوقت ننىس ما عادًة
جزءًا املعلم دور يف نة املتضمَّ التعليمي التصميم أوُجه وتَُعد الحايل، الوقت يف الطالب فيها
عملية طريقها عن يَحدث التي القنوات إنها املتعلم. حول امُلتمرِكزة األساليب من يتجزَّأ ال
وهي عظيمة»، تعليمية تجارب «تخلق عملية بأنها العملية (٢٠٠٣) فينك ويصف التَّعلُّم.
يف به يقومون وما املايض، الدرايس الفصل خالل الطالب به قام عما كثريًا تختلف تجارب

األخرى. املحارضات معظم
التعليمية الخربات هذه أوًال: سمات؛ بأربع التصميم الجيدة التعليمية الخربات وتتمتَّع
جذب هو فالهدف واملشاركة، االنخراط عىل الطالب تحثُّ األنشطة) أو الواجبات (مثل
قبل، من اقُرتح كما ثانيًا: ذلك. يُدركوا أن قبل من حتى ويحفزوا ينخرطوا لكي الطالب
تجعل التي واألنشطة الواجبات طريق عن هي األول الهدف لتحقيق الطرق أفضل إحدى
وماكتايت ويجينز ويرشح الدرايس. بالتخصص مرتبطة أصيلًة مهامَّ ذون يُنفِّ الطالب
عليه، ويعمل الدرايس التخصص يستكشف أن الطالب عىل «يتعنيَّ كتابهما: يف (٢٠٠٥)
يعرفه ما أو له ُدرِّس ملا توضيحي عرٍض خالل من التكرار أو اإلعادة أو الحفظ من بدًال
به يقوم بما بالطبع) مستواهم مع يتناسب (بما يقومون فالطالب (ص١٥٤). بالفعل»
الواجبات ثالثًا: االجتماع. وعلماء السياسة وعلماء والفالسفة واملهندسون األحياء علماء
إىل الحالية ومهاراتهم معرفتهم مستوى من الطالب ِبيَد تأُخذ التصميم جيدة واألنشطة
أو السهولة مستوى يف اإلفراط دون من ذلك ويفعلون والكفاءة، لإلتقان جديد موضٍع
من مجموعة لرتتيب الحاجة إىل اإلشارة تَجدر املقام هذا ويف سواء. حدٍّ عىل الصعوبة
التاسع الفصل ويذكر البعض. فوق بعضها ترتاكم لكي سلسلٍة يف التعليمية الخربات
محتوى يقدمها التي املعرفة ر تُطوِّ تجارب َة ثَمَّ وأخريًا: بذلك. القيام عىل األمثلة بعض
هذا عن املعلومات من املزيد وهناك واحد. آٍن يف التعليمية املهارات ي وتُنمِّ الدراسية، املادة

الخامس. الفصل يف مذكوٌر الجانب
املعايري هذه كل ق تتحقَّ أن الواقعي من وليس مرتفعة، معايري تضع السمات هذه
مرجعية نقاًطا السمات هذه تكون أن ينبغي ذلك، ومع درايس. وواجٍب نشاٍط كل يف
والواجبات األنشطة وتلك الحايل الوقت يف بها نستعني التي الدراسية والواجبات لألنشطة
امُلتمرِكز التدريس طرق يتبعون الذين املعلمون يُقلِّل وال مها. نُصمِّ التي الجديدة الدراسية
لتعزيز مة املصمَّ التجارب عليها تشتمل التي الفكرية التحديات قيمة من املتعلم حول

املهارات. وتنمية العميق التَّعلُّم
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املهارات تصميم مع التعامل التعليمية الخربات من األنواع هذه تستلزم وهكذا،
تطوُّري. جانب ذات الجيدة التصميمات بأن اإلقرار مع وذلك وبراعة، إبداعية بلمسٍة
بتقييمات االستعانة طريق عن — تجربتها بعد وذلك — للتغيري األصلية الخطط تخضع
عن هذا ح أوضِّ دعوني بالفشل. باء وما نجاًحا ق حقَّ ما نحو املعلمني وحْدس الطالب
شعرت التي املرحلة إىل به أصل أن قبل األقل عىل مراحل ست عىل رتُه طوَّ نشاٍط طريق

له. حددتُها التي التعليمية األهداف ق يُحقِّ بأنه عندها
داخل النقاش لحثِّ (١٩٩٢) وويلتي سيلفرمان ابتكرها حالة بدراسة استعنُت
دوافع عىل ِبناءً تقديًرا له أعطى بأنه املعلم يتَّهم طالبًا الحالة دراسة نْت وتضمَّ الجامعة،
الطالب قرأ املعاملة. يف بأفضليٍة التعليم يف ُمتعرسِّ طالب حظي نفسه الوقت ويف عنرصية،
وإما التأييد إما املناقشة؛ جانبَي أحد ليتخذوا واستعدوا املحارضة حضور قبل الحالة
للنقاش (١٩٨١) فريدريك أسلوب باستخدام للمناقشة نسًقا صممُت ولقد املعارضة.
املفتوحة. املساحة هذه ناحية املقاعد وجهت ثم القاعة، وسط ممًىش فصنعُت اإلجباري؛
أن قرروا الذي الجانب مع تتناسب التي الجهة يف جلسوا حتى الطالب، وصل إن وما
عن بعٍض مع بعضهم تحدث ذلك وبعد املعارض. الجانب أو املؤيد الجانب يتخذوه؛
أي يف رأيهم وا غريَّ وإذا املناقشة. من ذاك أو الجانب هذا يتخذون جعلتهم التي األسباب

القاعة. من اآلخر الجانب إىل انتقلوا املناقشة، خالل وقٍت
وُمنتبهًة نصفني، إىل السبورة مًة ُمقسِّ النقاش، ل ُمسجِّ بدور قمُت املقام هذا يف
حجٍج إىل االستماع عن توقفُت وعندما لرأيهم. ُمناسبًا رأَوه الذي للجانب الداعمة للحجج
التي والطريقة األقوى، أنها ظنوا التي الحجة لتحديد يجتمع جانٍب كل جعلت جديدة،
تطوع ثم النقاش. من اآلخر للجانب مؤيدة حجٍة أفضل أنها اعتقدوا ما عىل بها سريدُّون
يعرتض الذي والطالب املعلم بني املناقشة ليُمثل النقاش جانبَي من جانب كل من شخٌص

تقديره. عىل
بتوزيع مهتمني كانوا الطالب ألن نظًرا ولكن بطيئة، بوتريٍة النقاش يبدأ ما عادًة
ثَمَّ ومن الجانبني؛ بني وإيابًا ذهابًا األفكار انتقلت ما ورسعان سوا، تحمَّ بعدالٍة التقديرات
شارك حيث آرائهم؛ عن وا وعربَّ النقاط، ووضحوا األدلة، وجمعوا الُحجج، وفنَّدوا ناقشوا
بعض غريَّ الدراسة. قاعة داخل الدائر النقاش يف معتاد هو مما أكثر الطالب من عدد
من أكثر آخرون طالب واقرتب املناقشة، من اآلخر الجانب إىل وا وانضمُّ رأيهم الطالب
يف كانوا مثلما الرأي بذلك مقتنعني يَعودوا لم أنهم إىل يُشري مما للنقاش؛ اآلخر الجانب
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تقديم كيفية تدريس عند بعُد فيما استخدمتُها رائعة أمثلًة سمعُت ولقد النقاش. بداية
والرباهني. األدلة وتقديم املغالطات وتمييز الُحجج

اختالف عىل السياقات من كبري عدٍد مع استخدامها ويُمكن رائعة، اسرتاتيجية إنها
،١٩٩٩ ،١٩٩٤) هايريد به قام بعمٍل أُويص فأنا اهتمامك، أثارت قد كانت وإذا أنواعها،
الحالة دراسات استخدام أجل من الصلة ذات االسرتاتيجيات من عدًدا يقرتح الذي (٢٠٠٧
املتاحة املصادر من مصدَرين رتُه طوَّ الذي النشاط ضمَّ لقد العلوم. مادة محارضات يف
يف األدوار لعب عنرص وأضفُت الطالب. لدى النقاش مهارات لتنمية مة مصمَّ تجربة يف
مًدى أي إىل يدركوا أن للطالب األدوار لعب ويُتيح مكتمل، غري بدا النشاط ألن النهاية
الدراسة قاعة لتهيئة مختلفة طرًقا أُجرِّب أخذُت جودته. من ن يُحسِّ للنقاش «االستعداد»
التسجيل وساعد النقاش. ل ُمسجِّ أكون أن أختار أن قبل لنفيس األدوار من عدًدا وجرَّبُت
تصنع بالتصميم الخاصة السمات هذه وكل النقاشات، استعراض يف الطالب الكتابي
تعمل وإنما خاص، نحٍو عىل فريدة بأنها السمات تلك من سمٍة أي تتَّصف ال فارًقا،

النشاط. من املرجوَّة التَّعلُّم نتائج لتعزيز مًعا املتنوعة عنارصها

للطريقة نموذًجا التدريس هيئة أعضاء يقدم الرابع: املبدأ (4-4)
الخرباء بها يتعلم التي

نحٍو عىل هذا ويتم التَّعلُّم. عملية مع البارعون املتعلمون يتعامل كيف امُليرسِّ املعلم ح يوضِّ
املقرَّر كان إذا ولكن الدراسة، قاعة داخل للتعلم حي مثل رضب طريق عن للغاية ناجح
من مراٍت عدة َدرَّسه قد املعلم وكان أساسية مقدمة كونه يتعدى ال الطالب يدرسه الذي
هذه مثل يف جيًدا املحتوى نعرف إننا جديًدا. شيئًا املعلم يتعلم أن املستبَعد من فإن قبل،
وقد مختلًفا، مثاًال يقدم أو جديًدا سؤاًال الطالب أحد يطرح آلخر آٍن من ولكن املقررات،

الجديدة. واملعلومات األفكار مع امُلحنك املتعلم يتعامل كيف فعلنا ردُّ يُظهر
قدر نفس عىل املعلم بها يستعني التي التَّعلُّم ألساليب الواضحة املناقشات وتَُعد
أن يُمكنك املشكالت بحل تقوم فعندما الدراسة. قاعة داخل ذاتها «التَّعلُّم» عملية فاعلية
واملشكالت الصعوبات واجهَت كيف الطالب تخرب أن يمكنك بالك، يف يدور الذي ما توضح
املفيد ومن الخاطئة. اإلجابة إىل تصل أو تتعثَّر حني به تقوم الذي ما وترشح ة، املحريِّ
هل محرية؟ كانت هل مرة؛ ألول العلمية املادة هذه واجهَت حني شعورك تتذكر أن أيًضا
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ارتكبتَها؟ التي األخطاء ما الفور؟ عىل فهمتها هل باإلحباط؟ الشعور عىل باعثًة كانت
حني واملساعدة بالتشجيع يَحَظون فالطالب املشكلة؟ حل عىل النهاية يف ساعدك الذي ما

العلمية. املادة مع األوىل تجاربهم رسد طريق عن نموذًجا املعلمون يُقدِّم
حتى والفوضوية، بالصعوبة تتسم التي التَّعلُّم لتجارب أمثلًة يَروا أن الطالب يحتاج
أن طالبها َوجد كيف الزميالت إحدى حكت مرة ذات املحنكني. املتعلمني إىل بالنسبة
الشعور عىل وباعثة للوقت، ُمهِدرة عمليٍة بمنزلة جديد من الكتابة وإعادة املراجعة عملية
هذه بكل القيام إىل اضُطروا ولكنهم منه، انتَهوا أنهم وظنوا بحثًا، أعدُّوا لقد باإلحباط.
حني كبرية بدرجٍة نظرهم وجهة ت تغريَّ لكن سيِّئون، ُكتاب أنهم إذَن بد ال التغيريات،
املدهش ومن أبحاثها، أحد بخصوص املحرِّرين أحد من جاءها الذي التقييم عىل أطلعتْهم
بسبب هذا يكن ولم تقريبًا، بالكامل بحثها كتابة وإعادة مراجعة إىل اضُطرت املعلمة أن

ضعيف. مستًوى ذات كاتبة أنها
العملية يف — أيًضا هم — ينخرطون حني للطالب مؤثًرا نموذًجا املعلمون ويُقدِّم
الدرايس التخصص عىل القائمة املعرفة من املزيد تعلُّم أقصد ال أنني غري التعليمية؛
مجاالت يف جديدة علمية مادة املعلمون يتعلم فعندما بالفعل. ويُحبُّونها يعرفونها التي
بطريقتنَي؛ املساعدة ون يتلقَّ الطالب فإن تهم، خاصَّ الراحة منطقة عن وبعيدة مختلفة
سهولٍة بكل ينَسون قد الذين املعلمني، بني التواُصل تُعيد الجديدة التعليمية التجربة أوًال:
االرتباك مشاعر من به يرتبط وما الطالب، موضع يف تكون بأن الخاص الشعور ذلك
أن بعد العلوم ملادة دراسيتنَي دورتنَي أنهيُت قد كنُت اإلنجاز. وتحقيق واإلحباط والحرية
علم مادة يف يدي فيها رفعُت التي األوىل املرة وأتذكر الكتاب، هذا من األوىل الطبعة نُرشت
املعلم رد وجاء أفهمه. لم يشءٍ بخصوص تماًما وجيًها سؤاًال يل بدا ما وطرحُت الفلك،
لم قاله ما أن إال سؤايل، عىل رد السؤال. صياغة أعدُت ثَمَّ وِمن السؤال؛ يفهم لم بأنه
وشكرته، برأيس وأومأُت ابتسمُت أنني أدهشني وما إيلَّ، بالنسبة اإلطالق عىل منطقيٍّا يكن
عىل ا ردٍّ ويشكرني برأسه ويومئ يَبتسم طالب أيَّ أتابع أن أحاول وأنا اليوم، ذلك ومنذ

له. إجابتي
هيئات ألعضاء تجربتنَي إيلَّ بالنسبة ا جدٍّ املفضلة الرتبوية املقاالت من مقاالن يُقدِّم
التي الدراسية صات التخصُّ تلك غري الطالب مع مواد بدراسة قاموا الذين التدريس
املواد سلسلة من مواد ثالث (١٩٨٧) ستارلينج اإلنجليزي األستاذ دَرس حيث يدرسونها؛
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جريجوري اإلنجليزية اللغة أستاذ واْلتحَق تعلُّم، شبكة من كجزءٍ األعمال إلدارة األساسية
من املستفادة امللهمة باألفكار املقالني كال يزخر التمثيل. فن لدراسة بدورٍة (٢٠٠٦)
مادتَي دراسَة تجربتي كانت حيث تماًما؛ املقالني يف جاء ما مع أتفق وأنا التجربتني،
اإلطالق عىل وإحراًجا إثارًة التجارب أكثر من الجامعيني الطالب مع والكيمياء الفلك علم
املبادئ إىل تدرييس وبطريقة بي التجربة هذه عادت لقد مؤخًرا، املهنية حياتي إىل بالنسبة

واألساسيات.
أكانوا (سواءٌ التعليم تجربة معلموهم يعيش حني يستفيدون الطالب أن هي الخالصة
أنفسهم)؛ عىل اعتماًدا يتعلمونها أو مرٍة ألول يتعلمونها مادًة أم يُدرِّسونها مادًة يتعلمون
يستفيد كما الطالب. موضع يف يكونوا أن تجربة حديثًا عايشوا املعلمني هؤالء ألن وهذا
وعادًة يسري، بأمٍر وليس جهًدا، يستلزم جديد يشءٍ أي تعلُّم أن يدركون ألنهم أيًضا الطالب
الحلقة يف بالكيمياء جهيل خرب املعمل يف زمالئي «نرش» ولقد أخطاء. ارتكاب ن يتضمَّ ما
إنه حيث الكيمياء؛ ملادة دراستي أثناء أدرسها كنُت التي األوىل للفرقة صة املخصَّ الدراسية
فيه «للتفكري» اختياري سؤال هناك كان املعمل، يف بها نقوم علمية تجربٍة كل نهاية يف
عن لإلجابة نتعاون أن فبإمكاننا باملعمل زمالء أننا وبما إضافية، درجات عىل والحصول
فعىل صحتها. يف يُشككوا أن دون عليها ووافقوا لزمالئي، محتَملة إجابة قدمُت السؤال.
قدمتُها التي اإلجابة كانت بالطبع وسطهم. معلمة وجود نت تضمَّ مجموعتهم حال، أي
وجدنا «لقد قائًال: أقدمها التي الدراسية الحلقة يف املأل عىل زمالئي أحد أعلن وقد خاطئة،

الحر.» التفكري أسئلة عن تجيب كيف تعرف ال ماريلني أن

بعضهم التَّعلُّم عىل الطالب املعلمون ع يُشجِّ الخامس: املبدأ (5-4)
بعض مع بعضهم والتعاون بعض، من

تظهر به أُويص وحني الجماعي، العمل بقيمة التدريس هيئات أعضاء يستخفُّ ما كثريًا
الجماعي. العمل تجنُّب عىل املعلمني تحمل التي باألسباب تيش متنوعة ُحجج دوًما
من كبري عدد مع تتعارض اآلراء تلك أن إال بآرائهم؛ ك التمسُّ يف الحرية مطلق للمعلمني
فقط قليل عدٍد عىل الضوء الثاني الفصل ألقى (التي األبحاث من والكثري التجريبية. األدلة
التَّعلُّم من الطالب تُمكِّن وتنوُّعها اختالفها عىل الجماعي العمل أشكال أن أثبت منها)
الجماعي التَّعلُّم تجارب أن تماًما صحيح بعض. مع بعضهم والتعاون بعض، من بعضهم
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نجاح مفاتيح أحد أن أخرى مرًة وأُكرِّر الجهد. وبذل الخطط وضع املعلمني من تتطلب
عىل الطالب مساعدة يف الرغبة إبداء وكذلك املهام تلك تصميم يف يكمن الجماعية املهام
بالفطرة ويعرف مولود منا أحد يوجد وال الجماعي. العمل يف بفاعليٍة املشاركة تعلُّم
واكتسابها. تعلُّمها من بد ال أخرى مهارة هي وإنما الجماعي؛ العمل يف املشاركة كيفية
هم الطالب أفضل يكون ما وعادًة الجماعي، العمل فكرة كثريون طالب يُعارض
تَرسد التي الحكايات من طويلة قائمة لديهم يكون إذ االعرتاضات؛ أوَضح أصحاب
بنصيبهم آخرين أعضاء قيام عدم ن يتضمَّ أغلبها الجماعي؛ العمل مع السيئة التجارب
إحباط يف التسبُّب ثَمَّ ومن العمل؛ لتسليم النهائية باملواعيد الوفاء وعدم العمل، من
ونتيجة التصميم، السيئ الجماعي للعمل نتيجة هو التجارب هذه من والكثري املجموعة.
وهكذا، املجموعات. داخل التفاعل مشكالت مع للتعامل الطالب يؤهلون ال املعلمني ألن
أنفسهم، عىل اعتماًدا أفضل بعمٍل القيام إمكانهم يف بأن باالعتقاد بالطالب املطاف ينتهي
توضيًحا — ح تُوضِّ تجربٍة عيش طريق عن إال الجماعي العمل بتجربة يقتنعون وال

األفراد. من وأفضل أكرب بعمٍل تقوم أن للمجموعات يمكن كيف — جليٍّا
وهو أال الجد، محمل عىل الطالب يأخذه نطاٍق يف التعاون قيمة ح أوضِّ أن أحاول
دراسية مجموعٍة إىل االنضمام يختاروا أن الطالب يستطيع مادتي، ففي االختبارات؛
لباقي املراجعات بعض ز تُجهِّ دراسية مجموعٍة كل الجماعي، االختبار تجربة يف تشارك
ال. أم مًعا املذاكرة يف الوقت قضاء قرار املجموعة إىل يرجع ذلك إىل وباإلضافة الفرقة،
وهؤالء ذلك. يفعلون ال اآلخر والبعض مًعا، املذاكرة يف الوقت يَقضون الطالب فبعض
أثبتَت كما عادًة، أفضل أدائهم مستوى يكون مًعا العمل يف الوقت من املزيد يَقضون الذين
.(٢٠١٢ هسيونج، انظر املثال، سبيل (عىل التعاوني التَّعلُّم عىل أُجريت التي األبحاث
أميل فإنني الطالب، معظم إىل بالنسبة جديدة تجربًة تَُعد الجماعية االختبارات ألن ونظًرا
تُكافأ؛ الجيد األداء ذات فاملجموعات بالتقديرات. يتعلق فيما املجازفة مستوى تقليل إىل
للتقديرات إضافية نسبًة أحسب كنُت تُعاَقب. فال الضعيف األداء ذات املجموعات أما
من لالختيار سؤاًال أربعني من يتكون الختباٍر الطالب جميع يخضع التايل: األساس عىل
ِحَدة، عىل كلٌّ إجاباتهم يُقدِّمون ذلك وبعد االختبار، وقت من األول النصف أثناء متعدد
أوًال، الفردية االختبارات بتصحيح وأقوم مًعا، نفسه االختبار وتحلُّ املجموعة تجتمع ثم
كانت إذا الجماعي. االختبار بتصحيح أقوم ثم املجموعة، أفراد درجات متوسط وأحسب
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يرتاوح ما (عادًة الفارق هذا يُضاف األفراد، درجات متوسط من أعىل املجموعة درجة
إىل االختبار) لهذا نقطة ثمانني إجمايل من نقطة عرشة واثنتي نقاط أربع بني الفارق

فرد. كل درجة
الدرجات؛ لوضع املتنوعة األساليب من وغريها الجماعية باالختبارات آخرون استعان
القصرية االختبارات مع ولكن الكيمياء، مادة يف كهذا بأسلوٍب (٢٠٠١) بنفينوتو فيستعني
يحصل التي اإلضافية الدرجات (١٩٩٧) مورتوز ربط الهندسة، مادة ويف األسبوعية.
إال اإلضافية الدرجات تُمنح وال املجموعة، أعضاء بني االستقاللية بمستوى الطالب عليها

االختبار. يف الدرجات من معينًا مستًوى قوا حقَّ قد املجموعة يف الطالب جميع كان إذا
االختبار حول ون يلتفُّ إذا الجماعية؛ االختبارات يؤدُّون وهم الطالب ُمشاهدة يل تروق
تظهر ما رسعان الخالفات أن إال هادئة؛ بحماسٍة ُمناقشتهم تبدأ القرفصاء، ويَجلسون
مع بعضهم املستجدُّون طالبي يختلف أن املستحيالت رابع من يكون يكاد الجدال. ويبدأ
جهدهم قصارى يبذلون ثم ومن أقرانهم؛ مع خالف حدوث لهم يروق ال إنه حيث بعض؛
حتى دون الخالف يحدث الحالة، هذه يف ولكن الدراسة. قاعة داخل هذا حدوث لتجنب
املادة محتوى يناِقشون الطالب أن هو اإلطالق عىل يحدث يشءٍ وأفضل يالحظوه. أن

تحقيقه. املعتاد يف املستحيل من يكون يكاد إنجاز ذاته حد يف وهذا بحماسة،
االختبارات تصحيح يتسلموا أن بعد الجماعية االختبارات تجربة الطالب يُحلِّل
أن عىل قاطًعا دليًال إضافية نقاٍط عىل يحصلون الذين الطالب يرى ثم ومن خاصتهم؛
الذي السبب يرشحوا أن الطالب معظم ويستطيع ساعدهم. قد مجموعٍة إىل االنضمام
الجماعية االختبارات يف املشاركة إن الفردي. أدائهم من أسوأ أو أفضل املجموعة أداء يجعل
يختار ما وعادًة الرابع)، الفصل يف الدراسية الواجبات اختيار (سأرشح اختيار بمنزلة
االختبارات يف املشاركة عدَم والتألق، الذكاء من ا جدٍّ كبرية بدرجٍة يتمتعون الذين الطالب،
«إنني غرار: عىل شيئًا قائلني بالتفسري يسارعون السبب عن أسألهم وعندما الجماعية،
وقت لديَّ «ليس آخر: ويقول وايمر.» دكتورة بمفردي أكون حني أفضل نحٍو عىل أتعلم
باألدلة ألواجههم جهدي قصارى أبذل ولكنني اختيارهم، أحرتم املجموعة.» مع للتعاون
إجابات تصحيح محارضة أثناء املثال، سبيل عىل اليشء. بعض املشاركة عن تَثنيهم التي
الدرجات بجوار عالمة أضع ثم االختبار، لدرجات نتائج خمس أعىل أذُكر االختبار،
الخمس النتائج هذه من نتائج أربع أو ثالث وأعىل الفردية. الدرجات وبجوار الجماعية
الذين املستقلني الطالب هؤالء إىل أُرسل أن املستبَعد من وليس جماعية. نتائَج تكون
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التعليقات إبداء عليهم مقِرتحًة إلكرتوني بريد رسالة الذكاء من كبرية بدرجٍة يتمتعون
خاصتهم. التَّعلُّم سري ِسجل يف باالختبار الخاص امُلدَخل يكتبون عندما الدرجات هذه عىل
كلٍّ جانب من التفكري إعادَة الجماعي العمل بخصوص السلبية املعتقدات تستوجب
بوصٍف الرتبوية األدبيات وتزخر سواء، حدٍّ عىل التدريس هيئات وأعضاء الطالب من
ذوها ونفَّ التدريس هيئات أعضاء بها استعان والتي باالهتمام، الجديرة الجماعية للمهام
الفصول يف منها آخر عدًدا وسأِصف الثاني، الفصل يف منها عدٍد إىل أرشُت وقد بنجاح.
بعضهم يتعاون وأن بعض، من بعضهم يتعلم أن الطالب بإمكان أن الخالصة التالية.

بالفعل. بذلك يقومون إنهم بل بعض، مع

والطالب التدريس هيئة أعضاء يعمل السادس: املبدأ (6-4)
للتعلُّم مواتية أجواءٍ خلق عىل

يف بحاجٍة لسنا ثَمَّ وِمن مستفيضة؛ مناقشًة السادس الفصل يف املبدأ هذا سيُناَقش
يرتبط ال املتعلم حول امُلتمرِكز فالتدريس املبدأ؛ لهذا التقديم سوى يشءٍ إىل املقام هذا
التخفيف باب من عليه يُطَلق كما الدراسة»، قاعة «إدارة (أو واالنضباط بالتهذيب كثريًا
املعلمون يلعب التَّعلُّم. عملية ع تُشجِّ التي األجواء بخلق أكثر مرتبط إنه بل اللفظي)،
أن غري عليها. الحفاظ تجاه املسئولية من جزءًا لون ويتحمَّ األجواء، تلك لخلق قياديٍّا دوًرا
حدٍّ عىل والطالب املعلم من كلٌّ وتهيئته خلقه يف يُشارك يشءٍ بمنزلة الدراسة قاعة أجواء
قاعة داخل يحدث ما تجاه املسئولية من جزءٍ ل تحمُّ نحو الطالب دفع هو الهدف سواء.

الدراسة.

بالتقييم التدريس هيئة أعضاء يستعني السابع: املبدأ (7-4)
التَّعلُّم تعزيز أجل من

ذلك، ومع السابع)، الفصل وهو (أال أيًضا التالية الفصول أحد موضوع هو املبدأ هذا
مهام يؤدُّون التدريس هيئة أعضاء أن يعني ال املبدأ هذا أن ح أُوضِّ أن البداية يف أودُّ
كما التدريس هيئة أعضاء عاتق عىل تبقى املسئولية فهذه أقل؛ نحٍو عىل الدرجات إعطاء
مرٍة كل يف قائم احتماٍل بمنزلة التَّعلُّم أن يَرون املعلمني أن هو الفارق دائًما. الحال هي
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املتابعة أنشطة وتصميم الراجعة التغذية تقديم املعلمني بإمكان الطالب. فيها يقيمون
كنتيجٍة مستواهم تحسني عىل وقدرتهم التجربة من الطالب تعلُّم احتمالية من تزيد التي
عملهم تقييم يتعلموا أن إىل بحاجٍة الطالب أن االعرتاف هذا من جزء ن ويتضمَّ لذلك،
وإنما درجات، ألقرانهم أو ألنفسهم يضعون أنهم يعني ال هذا أقرانهم. عمل وكذلك
عمل أو عملهم عىل نقدية نظرٍة إلقاء لهم تُتيح أنشطٍة يف املشاركة بإمكانهم أن يعني

أقرانهم.

املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس عليه يَبدو الذي الشكل السبعة املبادئ هذه ح توضِّ
امُليرسِّ املعلم لدور املختلفة الجوانب تصف أنها كما التطبيق، حيز يف وضعه عند

التعليمية. لألنشطة ًما ومصمِّ متمرًسا ومتعلًما ومرشًدا مرجًعا باعتباره مستفيًضا؛ وصًفا
أهميًة أقل بكونها تتسم التي التدريس أشكال من شكًال يَُعد ال أنه إال مختلف، دور وهو
يربط دور إنه بل كانت، صورٍة بأي التدريس أشكال من ُمنتقًصا شكًال أو رضورًة أو

وفعاًال. مباًرشا ربًطا والتَّعلُّم التدريس بني

لالهتمام املثرية التطبيق مشكالت (5)

بطرق للتدريس األوىل محاوالتي أثناء لالهتمام املثرية التطبيق مشكالت من عدد ظهر
وبدت ما، حدٍّ إىل مبارش جماعي بنشاٍط استعنُت املحارضات، إحدى ففي أكثر؛ ة ُميرسِّ
اإلجابة يف صعوبًة وجدت أنني إال الدرجة، بنفس ومبارشة بسيطة عليه املرتتبة النتائج
التطبيق يف محوري دوٌر لها األسئلة هذه أن أدركُت الحق وقٍت ويف املثارة. األسئلة عن
أبدأ دعوني ولكن يفعلونه. وما الطالب عىل املعلم طريقها عن يُركِّز التي لألدوار الناجح

حدث. بما
داخل صغرية مجموعات يف الطالب يُجريه فرتتني عىل م مقسَّ بنشاٍط أستعنُي كنُت
ينتقلوا أن عليهم كان ثم ومن النشاط؛ من األول النصف الطالب أنجز الدراسة. قاعة
العمل مع تجاوبُت العملية، تلك خالل الالزم اإلرشاد تقديم أجل ومن التالية. املرحلة إىل
فقرات. عدة من مكوَّنة قصرية مالحظاٍت توزيع طريق عن مجموعٍة كل أنجزتْه الذي
للمهمة رسيًعا متابعتي أثناء مجموعٍة كلِّ من لشخٍص القصرية املالحظات هذه أعطيُت
التي املسائل ومناقشة القصرية املالحظات لقراءة دقيقة عرشين ومنحتُهم يؤدونها، التي
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بالعمل املجموعات جميع ومَضْت سبق. فيما قدَّموه ما مراجعة ثم املالحظات، هذه أثارتها
لباقي القصرية املالحظات املجموعة أعضاء أحد يقرأ نفسها؛ (املنطقية) بالطريقة ُقُدًما

املجموعة.
خجولني أفراد من (بالصدفة) مكونة مجموعة تجلس كانت مبارشًة يساري عىل
انتظر بينما لنفسها، قراءتها يف القصرية املالحظات أعطيتها التي الطالبة ورشَعت للغاية،
مرَّرِت تعليقات، أي إبداء دون قراءتها، من انتهت وعندما صرب، يف املجموعة أفراد باقي

صمت. يف أيًضا القراءة يف رشع الذي بجوارها الجالس الشخص إىل املالحظات
يفكروا لم أنهم الواضح من حسنًا، فيه؟ يفكرون كانوا الذي ما اندهشت، البداية يف
عىل الطالب يَعتمد ما عادًة األخرى؟ املجموعات عىل حولهم من نظرًة يُلقوا لم ملاذا يشء. يف
هل يشء؟ بأي املجموعة هذه من أحد يتفوَّه لم ملاذا اآلخرون، زمالؤهم به يقوم ما تقليد
الدهشة من تحوَّلُت والكتمان؟ ظ التحفُّ من القدر بهذا يتَّسمون جميعهم أن املحتمل من
وكأنني األمر هذا يل بدا أتدخل؟ أن عيلَّ هل به؟ القيام عيلَّ يتعني الذي ما الحرية، إىل
الطالب يتخذ مرٍة كل يف املشكلة ويُصلح فجأًة ل يتدخَّ فاملعلم الوراء؛ إىل خطوًة أرجع
سلبيٍّا تعلُّمهم واحتمالية بهم، الخاصة التعليمية العملية جودة تتأثَّر ثَمَّ ومن سيئًا؛ قراًرا

السخيف. األسلوب بهذا
الذي ما تدخلت؟ إذا به القيام عيلَّ الذي ما األسئلة: وتوالت رأيس، يف الحديث هذا دار
مع تعاُملهم أسلوب أن أظن أنني مفاداها رسالًة لهم ل أوصِّ أن دون أقوله أن بإمكاني
وعىل سيئًا، قراًرا اتخذوا بأنهم اعتقادي يُدركوا أن عليهم كان ربما بالغباء؟ يتسم املهمة
لهم أقول أن دون أقوله أن بإمكاني الذي ما األهم: والسؤال األمر. ذلك يدرك أن أحدهم
إيماءًة إجابتهم لتكون حالكم؟» «كيف أسألهم: أن من خائفة كنت مشكلة؟ يُواجهون إنهم
املهمة؟» تفهمون «هل أسألهم: أن بإمكاني كان ربما «بخري!» بقولهم: والرد بالرأس
يزال أال لديكم، الوقت من ى تبقَّ كم «حسنًا، ثانيًة: أسألهم ثم «أجل!» قائلني: ليُجيبوا
التلقني، عىل امُلعتِمد التدريس إىل أقرب بدا هذا أن إال املهمة؟» هذه لتُنِجزوا الكثري أمامكم

فعله. عليهم يتعني بما املتعلمني وإخبار
ُمستًوى ذي عمٍل إىل املطاف بهم وانتهى يشء، بأي القيام عدم إىل املطاف بي انتهى
تقديٍر عىل وحصولهم للمهمة أدائهم طريقة بني ربطوا قد كانوا إن أدري ال ضعيف.
ما أكدت أخرى تجربة هذه اعترب قد معظمهم أن وأتوقع ُمتفائلة، لسُت ال. أم ُمنخِفض
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ردَّ أن إال الجماعي. العمل يف االنخراط ُمحاولة جدوى حيال بالفعل فيه يتشككون كانوا
كُكل الجماعي العمل تجربة بخصوص واستنتاَجهم املجموعة هذه حيال األخرق فعيل
أسئلة ثالثة أثار املجموعة تلك داخل حدث فما املقام؛ هذا يف البارزتني املشكلتني هما ليسا

امُليرس. املعلم دور تنفيذ بخصوص مهمة

فمتى؟ ذلك، فعلت وإذا ل؟ تتدخَّ أن عليك هل (1-5)

األسلوب هذا كان إذا مًعا. فيهما التفكري يُمكن أنه لدرجة للغاية، ُمتداِخالن السؤاالن هذان
ينبغي فهل قراراتهم، عواقب ل وتحمُّ االستكشاف حرية الطالب بمنح معنيٌّ التدريس يف
من شكٍل فكل يفعلوا. أن ينبغي ال بأنهم تُجادل أن بإمكانك لوا؟ يتدخَّ أن للمعلمني
أن جميًعا وبإمكاننا أخطائهم، من الطالب تعلم إمكانية عىل بالسلب يؤثِّر ل التدخُّ أشكال

أخطائنا. من املستفادة الدروس د نُعدِّ
أن أعتقد الطالب)، من أعرفها رشيحة أكثر (وهم املستجدين الطالب إىل بالنسبة
مما أقلَّ بدرجٍة أتدخل أن يل، وينبغي بل يمكنني، بالتأكيد ال. أو نعم عىل يقترص ال الرد
للعمل. املعتاد أسلوبي باعتباره التلقني عىل املعتِمد التدريس أسلوب أتبع حني أفعل كنت
مناسبات توجد الطالب) جميع إىل بالنسبة ربما (أو املستجدين الطالب إىل بالنسبة ولكن
ل تتدخَّ أن لك ينبغي الذي املناسب والتوقيت املناسبة د تُحدِّ أن هي الرباعة ل. التدخُّ تُربِّر
أخرى؛ حاالٍت من أوضح نحٍو عىل التدخل إىل الحاجة تَربُز الحاالت، بعض ففي فيه؛
التسجيل يف الطالب يرغب أن مثل للطالب، مؤذيًا القرار يكون حني ل نتدخَّ إننا حيث
نتدخل إننا األسبوع. يف ساعة ٣٥ ملدة والعمل ساعة، ١٨ ملدة املعتَمدة الساعات بنظام
الذين الطالب مثل آخرين؛ طالب تعلُّم إمكانية عىل بالسلب الطالب بعض قرار يؤثِّر حني
إننا الدراسة. قاعة يف اآلخرين الطالب عىل ويُشوِّشوا ليُثرثروا األخري الصف يف يجلسون
لدرجة شديد وارتباٍك بإحباٍط الشعور عن ما يشءٍ لفهم الطالب جهود تُسفر حني نتدخل
دون يَُحول بالغضب فالشعور التجربة؛ من املرجوَّة التعليمية النتائج عىل بالسلب تُؤثِّر
التدخل، عواقب غموض ويزداد معلم، إىل الحاجة تتضح ال أخرى مواقف يف ولكن التَّعلُّم.
من وربما بل ذلك، يفيد ربما اإلرشادية؟ الخطوط من مجموعًة نُقدِّم أن املفيد من هل
عىل األمثلة تلك ومناقشة هنا، أوضحتُه الذي املثال كذلك األمثلة، يف أكثر التفكري األفضل
صعبًة قراراٍت يتَّخذوا أن املعلمني عىل يجب كيف املثال هذا ح يوضِّ حيث أوسع؛ نحٍو
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أي عىل تَحُدث ولكنها كثريًا، وُمبهمة معني سياٍق عىل ُمعتِمدة فردية مواقف بخصوص
حال.

للتدخل؟ وسيلة أفضل ما (2-5)

التَّعلُّم تجربة من املرجوَّة النتائج عىل السلبي والتأثري األخالقية املسئوليات كانت إذا
من الكثري أفردُت لقد التدخل؟ هذا عليه يكون أن ينبغي الذي الشكل فما التدخل، تستلزم
كان ربما به، القيام عليهم يتعني بما وإخبارهم الطالب بتلقني الخاصة للجزئية الوصف
الوقت، طوال ذلك نفعل حني ولكن األحيان، بعض يف ُمناسبًا التدريس من الشكل هذا
القيام عليهم يتعني ال وما عليهم يتعني بما ليُخربهم املعلم عىل الطالب اعتماد عنه سينتُج
بأنفسهم، األمر هذا يُحدِّدوا أن عىل قادرين يكونوا أن الراشدين املتعلمني عىل يجب به.

الالزَمني. والفهم املعرفة إىل تقودهم التي األسئلة الطالب عىل تطرح أن األفضل ومن
هل الوسيلة؛ عن بالسؤال مرتبط املناسب التوقيت بخصوص إضايف سؤال يوجد
من ينتهوا حتى تنتظر أن لك ينبغي أم لألخطاء الطالب ارتكاب أثناء تتدخل أن ينبغي
تُربِّر أن بإمكانك ولكن املوقف»، حسب «عىل تكون السؤال هذا عن واإلجابة ارتكابها؟
الذي الخطأ تحديد يُحاولون الطالب كان إذا الخطأ ارتكاب من االنتهاء حتى االنتظار
لديَّ ليس بأنه أعرتف أن ويجب األخطاء، من التَّعلُّم من املرجوة النتيجة هي وهذه حدث،
وكما الكتاب، هذا من الثانية الطبعة يف حتى السؤال، هذا عن الجيدة اإلجابات من الكثري
يحدث ملا متأنيًا تحليًال يستحقُّ السؤال فهذا السابقني، السؤالني إىل بالنسبة الحال هي

وبعدها. املحارضة قبل

الدور تنفيذ السهل من ليس الفصل، هذا تناولها التي املوضوعات من الكثريُ ح يُوضِّ وكما
ينتقل أن يتطلب الدور فهذا املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس يتبع الذي باملعلم الخاص
الذي التدريس أسلوب إىل املعلم به يقوم ما عىل يركز الذي التدريس أسلوب من املعلم
خالل ودعمهم التَّعلُّم عملية يف الطالب إرشاك هو الهدف الطالب. به يقوم ملا يستجيب
ملموس نحٍو عىل ح، توضِّ طريقة باعتبارها املبادئ من مجموعة اقُرتحت وقد العملية. تلك
حيز يف وهو الدور هذا األمثلة أيًضا وتوضح التَّعلُّم، لعملية امُليرس املعلم يؤديه ما أكثر،

الكثرية. املمكنة التطبيقات من قليًال عدًدا تقدم األمثلة وهذه التنفيذ،
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ولكن املعلم، أهمية من ينتقص وكأنه يبدو ألنه الدور هذا املعلمني بعض يتجنَّب
أن الطالب فباستطاعة ومهم؛ أسايس دور فهو الفصل، هذا يف ح أوضِّ أن حاولُت كما
األغلبية إىل بالنسبة رضوريٍّا عنًرصا أصبحوا املعلمني أن إال أنفسهم، عىل اعتماًدا يتعلموا
أننا إال بعد، يشءٍ كل نتناول لم إننا الراهن. الوقت يف الجامعيني الطالب من العظمى
لالهتمام ُمثرية تحدياٍت يُقدِّم املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أن لنفهم يكفي ما تناولنا

ويدعمه. التَّعلُّم ع يُشجِّ دور أنه أدركنا أننا كما أيًضا. مجزية ومكافآت
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السلطة توازن

األدوار تغيري لفكرة ما حدٍّ إىل ُمتقبِّلون التدريس هيئات أعضاء أغلب أن من الرغم عىل
موازين تغيري إىل الحاجة فكرة فإن فاعلية، أكثر نحٍو عىل التَّعلُّم عملية تُيرسِّ قد التي
الكتابة يف تجربتي واقع ومن وُمقلقة. جديدة فكرة هي الدراسة قاعة داخل السلطة
للفكرة التمهيد هي التام الرفض ملنع طريقة أفضل أن أدركُت املوضوع هذا عن والحديث

أسئلة. بضعة طرح طريق عن
والقدرة الذاتي التحفيز من لديهم متعلمون بأنهم تَِصفهم هل طالبك؟ ستَِصف كيف
يتَّصف ربما وبراعة؟ بثقٍة التعليمية املهام مع يتعاملون يجعلهم ما السلطة ممارسة عىل
بالقلق يتصفون اليوم الجامعيني الطالب من الكثري ولكن الصفات، بهذه منهم قليل عدد
بالقلق شاعرين سهلة، ستكون أنها أمل عىل املواد دراسة يف يَرشعون إنهم حيث والرتدُّد؛
الطالب معظم وبإمكان املواد. تلك دراسة يف صعوبة واجهوا ما إذا سيفعلونه ما حيال
مواد عن فيبحثون بها؛ القيام يستطيعون ال أو يجيدونها ال التي باألشياء قائمًة يُِعدوا أن
جهدهم قصارى ويبذلون والعلوم، الرياضيات من قليل قدٍر دراسَة تستلزم تخصصية
داخل الحديث عدم الطالب أغلب ل يُفضِّ الكتابة. من الكثري تستلزم التي املواد لتجنُّب
املعلم يدخلها التي املحارضة تلك يف الجيدة املحارضة عن فكرتهم وتتمثَّل الدراسة، قاعة
إىل بالنسبة التعليم أن إال تعميمات، َة ثَمَّ بالضبط. به القيام عليهم يتعني بما ليُخربهم
أغلب يف ممتعة وغري ُمِملة تجربة بأنه ويتسم لهم، يَحدث يشء هو الطالب من الكثري

الوقت.
شديدة هاٍت لتوجُّ وتبنِّيهم الثقة إىل الطالب افتقار من وزمالئي أنا أشتكي وعندما
القيام يمكننا عما نتساءل فإننا املادة، أستاذ يقوله يشءٍ بأي التسليم إىل تدفعهم السلبية
للتعلم. الطالب يبذلها التي الجهود عىل بالسلب كثريًا يؤثر الذي اإلذعان هذا عىل للتغلب به
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أصعب: سؤاًال نطرح أن علينا يجب املناسب. السؤال أنه أظن ال ولكنني وجيه، سؤال هذا
غري واملرتدِّدين املتوتِّرين الطالب من الكثري يوجد ملاذا األسلوب؟ بهذا الطالب ف يترصَّ ملاذا
الطريقة يعيب يشء هناك هل هو: وضوًحا األكثر والسؤال كُمتعلمني؟ أنفسهم يف الواثقني
يجعلهم مما مهاراتهم، تنمية ويعوق اتكاليِّني متعلمني ليجعلهم للطالب بها نُدرِّس التي
هذه تقودنا يتعلمونه؟ وكيف يتعلمون بما املعلمون أخربهم إذا إال التَّعلُّم يستطيعون ال

الدراسة. قاعات داخل السلطة بتوازن تتعلَّق مشكالٍت إىل مبارشًة األسئلة

هي: اإلجابة بعد؟ يتغري لم ولكنه التغيري إىل يحتاج الذي ما (1)
األمور بزمام املعلمني إمساك

إىل يَستوعب يَُعد لم معظمنا أن لدرجة بها، املسلَّم األمور من كمعلمني سلطتنا تُعترب
عن اإلجابة شأن من لكن بالطالب، الخاصة التعليمية العملية املعلمون ه يُوجِّ مًدى أي
الطالب سيتعلمه ما يقرر الذي من كثريًا. األمور ح توضِّ أن األسئلة من بسيطة مجموعٍة
نه ستتضمَّ الذي باملحتوى الخاص القرار يتخذ الذي من بمعنى: الدراسية؟ املادة هذه يف
من أقصد املحتوى؟ هذا تغطية عملية بها تسري التي الوترية يف يتحكم الذي من املادة؟
املناسبة الظروف يُهيئ الذي من الطالب؟ يها سيؤدِّ التي والواجبات األنشطة يُحدِّد الذي
الحضور مثل باملحارضة؛ الخاصة السياسات د يُحدِّ الذي من أدق: بصياغٍة أي للتعلم؟
قاعة داخل بها املعمول السلوك وقواعد املرشوعات، تسليم ومواعيد واملشاركة، والغياب
من أي التواصل؟ عملية ق تدفُّ يف يتحكم الذي من نفسها، الدراسة قاعة ويف الدراسة؟
غري يدعو أو املتطوعني، مشاركات يُنظم أو الطالب، فيه يشارك الذي التوقيت يُقرِّر
العلمية للمادة الطالب استيعاب مدى يُقرِّر الذي من النهاية، ويف للمشاركة؟ امُلتطوِّعني

الطالب؟ عليها يحصل التي الدرجات د يُحدِّ الذي من أعني استيعابها؟ عدم أو
التايل: بالوصف النقطة هذه (٢٠٠٩) بونس ديان املوقرة الكيمياء معلمة ح توضِّ
تسليم ومواعيد السياسات يُحدد فاملعلم للمعلم؛ ِملك املادة أن «يُدركون» «الطالب
أيًضا املعلم ويُقرِّر درايس/اختبار. واجب كل ودرجة االختبارات، وصعوبة املرشوعات،
الطالب يسأل أحد فال العلمية. املادة هذه بها ستُقدَّم التي والطريقة املهمة، العلمية املادة
إنجاز بطريقة يتعلق فيما آرائهم عن الطالب يُعربِّ ال وعادًة، تعلُّمه. إىل يحتاجون عما
بالحماقة» اآلخرون يصفها أن خشيَة مقرتحاٍت بأي يتطوَّعوا أن يُرجح ال وكذلك املهام،

(ص٦٧٦).
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وعملية الطالب يف التحكم إىل املعلمني مليل ملموس دليٍل إىل التوصل أجل ومن
فحتى الدرايس، املنهج خطة من أبعد هو ما عىل نظرٍة إلقاء إىل بحاجٍة لسنا تعلُّمهم،
إىل يَلَجئون عامة، بصفٍة واللطف التعامل ة بِرقَّ يتَّسمون الذين التدريس، هيئة أعضاء
عليهم يتعنيَّ ما الطالب عىل تُميل التي والتوجيهات التعليمات وإصدار التعديالت واجب
األبحاث أقبل «لن غرار: عىل أشياء يقولون فتجدهم آرائهم، إىل االلتفات دون به القيام
أن ينبغي أعىل؛ درجات تطلبوا «ال ظروف»، أي وتحت أبًدا، تسليمها موعد انقضاء بعد
تقديراتكم من سيُقلِّل املشاركة «عدم املنتظمة»، الواجبات يف الجهد ونبذل الوقت نقَيض
أن «يجب وتتعلموا»، لتسمعوا هنا أنتم الدراسة، قاعة داخل الحديث «ممنوع الدراسية»،
قائم رأٍي تكوين دون تعتقدونه عما فالتعبري للمحارضة؛ الحضور قبل الدرس وا تُحرضِّ

الثمني.» املحارضة وقت يُهدر االطالع عىل
خطة عليه أصبحت ما و٢٠٠٧) ٢٠٠٥) سينجهام مانو ينتقد مؤثرين، مقالني يف
تُفرسِّ وال لها، قائمٍة إفراد طريق عن بها امُلوىص القراءات تُعدد «إنها الدرايس: املنهج

بالعمق، تتصف أو االهتمام تُثري أو أهمية تمثل «ملاذا» أو الدراسة املادة تستحق «ملاذا»
النموذجية الخطُة تعطي وال املادة، لدراسة ستُستخدم التي التَّعلُّم اسرتاتيجيات تُعدِّد أو
ممتعة تعليمية مغامرًة مًعا يخوضون والطالب املعلم بأن إشارٍة أيَّ الدرايس للمنهج
يوٍم أول يف للمسجون يُسلَّم تعليمات ُكتيِّب كثريًا يُشبه بها الخاص األسلوب إن بل ومثرية،
والصارمة املفصلة الدرايس املنهج «خطة قائًال: ويواصل ص٥٢). ،٢٠٠٧) بالسجن» له
األبحاث من كبري عدد ويوجد التَّعلُّم. يف الطالب رغبة ز يُحفِّ ما مع تماًما تتعارض
املسيطرة األجواء أن رصاحًة توضح النتائج وإحدى التَّعلُّم، تحفيز موضوع عن املطبوعة
كانوا إن حتى به، يقومون يشءٍ بأي الناس اهتمام «تُقلِّل» أنها أثبتت لطاملا واملتحكمة

ص٥٤-٥٥). ،٢٠٠٧) أخرى» سياقاٍت يف جدٍّا زة ُمحفِّ تكون قد بأشياء يقومون
التي السياسات تقرير عن املسئول هو َمن حزٍم بكل التدريس هيئة أعضاء يحدد
الدراسة. قاعة داخل تَحدث التي واملشكالت الفردية السلوكيات أشكال كل مع تتعامل
بيسبول قبعة يرتدي طالبًا وجدوا ما إذا الرشح عن فون يتوقَّ التدريس بهيئة أعضاء َة وثَمَّ
تنصح الدراسية املناهج ألحد خطًة مؤخًرا ورأيُت الدراسة. قاعة داخل علكة يَمضغ أو
كان سنوات عدة قبل أنه امُلدرِّسة وأوضحت املحارضة، حضور قبل باالستحمام الطالب
البند هذا أضافت ولذا، منه؛ تنبعث كريهة برائحٍة املحارضات حضور اعتاد طالب لديها
قاعَة يدخل لم إنه حيث اللحظة؛ هذه حتى بثماره األمر هذا أتى ولقد الحضور، سياسة يف
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وقٍت أي يف النقاش َفَرت ما وإذا الحني. ذلك منذ كريهة رائحة منه تفوح طالٌب الدراسة
أخرى مرًة الحماس جذوة أُشِعل أن دوًما فبإمكاني أُقدِّمها، التي العمل ورش إحدى أثناء
الرغم عىل املحارضات، أثناء الجوال الهاتف استخدام سياسات عن الحضور سألت ما إذا
رنني يُقاطعني أن دون ورشة فيها قدمُت مرة آخر منذ شهور مرت قد أنه حقيقة من
سينجهام ويصف التدريس. هيئات أعضاء من الحارضين بأحد الخاص الجوال الهاتف
التدريس هيئات أعضاء «يواصل حيث بية»؛ التعقُّ «السياسات عليه يطلق ما (٢٠٠٧)
الحالية» للقواعد االنصياع لعدم الطالب به يتذرع عذر ألي للتصدي جديدة قواعد إضافة
املنهج خطة يف الواردة السياسات عدد أن إلثبات بدراسٍة االستعانة أستطيع وال (ص٥٥).
استعداٍد عىل أنني إال ،٢٠٠٢ عام يف الكتاب لهذا األوىل الطبعة إصدار منذ زاد قد الدرايس

حال. أي عىل يقل لم العدد هذا أن عىل للمراهنة
من كبريًا قدًرا يُمارسون بأنهم لالعرتاف استعداٍد عىل التدريس هيئات أفراد معظم
من القدر هذا بأن تلميح أيَّ بشدٍة يُقاِومون أنهم إال الطالب، تعلُّم عملية عىل السلطة
مدونة عىل املنشورات أحد ففي اإليذاء؛ من نوًعا طياته يف يحمل وقد فيه، ُمباَلغ السلطة
شجعُت ،(www.facultyfocus.com) ٢٠١١ أغسطس ٢٤ بتاريخ بروفيسور تيتشينج
التي األسئلة من مجموعٍة طريق عن الدراسية املناهج خطط يف التفكري إعادة عىل القراء
ت عربَّ الخطط كانت إذا وما الدرايس، املنهج خطة يف املستخَدم األسلوب عن استفرسْت
يتخذوا أن للمعلمني ينبغي كان إذا وما التَّعلُّم، بعملية املرتبَطني واإلثارة التشويق عن
خطة عىل مالحظاتهم إبداء الطالب من يُطَلب كان إذا وما باملادة، الخاصة القرارات جميع
أن إال إيجابي، بعضها والتعليقات، الردود من كبري بعدٍد املنشور حظَي الدرايس. املنهج
طرفني. بني اتفاقيًة باعتبارها الدرايس املنهج خطة عن بشدٍة يُدافع كان منها الكثري
توضيَح الدرايسخاصتِك املنهج خطة من الهدف يكن لم «لو غرار: عىل التعليقات وجاءت
للمنهج «خطتي املهنة.» يف جديدة إنِك قلُت لربما الطالب، ِحيَل يقيِك نحٍو عىل رشوطِك
بأسلوب فيه، أذكر موضع هي وإنما إرضائهم، أو الطالب ملجاملة وسيلًة ليست الدرايس
عىل للحصول بالضبط إنجازه عليهم يتعني الذي ما واالتفاقات، العقود بأسلوب أشبه
الهراء هو «هذا السعيدة.» الطفولة لحضانة مقدًما ترويجيٍّا عرًضا ليست فهي … الدرجة

الدراسة.» قاعة داخل نُواجهه الذي االستحقاقي املوقف إىل يُفيض الذي العاطفيُّ
فالطالب السيطرة؛ إحكام عليهم يجب أنه املعلمون يَعتقد ملاذا ح توضِّ كهذه تعليقاٌت
االستجابة أو تعليمية قراراٍت اتخاذ الطالب مقدور يف بأن نثق أن يُمكن فال ذلك؛ إىل بحاجٍة
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السلطة، يَحرتمون ال فهم الكاملة؛ للسيطرة تخضع ال تعليمية أجواءٍ يف ناضج نحٍو عىل
باملحتوى، اهتماًما يُبدون وال التحضري، يُجيدون وال جيدة، مذاكرة بمهارات يتمتَّعون وال
يف التَّعلُّم بعملية ون يهتمُّ وال تقديرات، عىل الحصول أجل من املواد يف أنفسهم لون ويُسجِّ

جيد. أجٍر ذات وظيفٍة عىل الحصول هو التعليم من يُريدونه ما وكل ذاتها، حد
أن املمكن من أن رغم — الجامعيني للطالب نموذجية سمات هي السمات وهذه
سنضع كنا ما إذا معها نتعامل أن يجب مشكالت وهي — بالضبط عددها بشأن نختلف
بحاجٍة الطالب أن حقيقة ولكن التعليمية. القرارات اتخاذهم بخصوص الطالب يف ثقتنا
القرارات جميع اتخاذ تُربِّر ال املتعلم حول امُلتمرِكزة األساليب مع يتعاملوا لكي اإلعداد إىل
للقيادة الداعمة «الُحجة أن إىل ص٤٧٣) ،١٩٩٨) مالينجر مارك ويُشري عنهم. بالنيابة
زيادة عىل طريف] من السابق [التمييز «قادرين» غري الطالب أن تَفرتض امُلدرس لواء تحت

نُضِجهم». مستوى
الدراسة قاعة داخل يحدث مما الكثري عىل املعلمني سيطرة وراء الثاني السبب أما
سوزي ح وتوضِّ املعلمون. به يقوم أن يُفرتض ما فهذا دوًما؛ ذلك عىل اعتادوا أنهم فهو
حيث وعنارصها؛ الدراسة قاعة عىل يُسيطر «الجيد» «املعلم أن: ص١) ،١٩٩٥) براي
أهداف ويُحدد اًال، فعَّ استغالًال املحارضة وقت استغالل أجل من الدرس خطة يُحرضِّ
ا، جيدٍّ ويتذكروها برسعة، الطالب يستوعبها لكي وفاعلية بوضوٍح املعلومات ويقدم املادة،
أنني مني ظنٍّا السيناريو هذا اتَّبعُت سنوات مدار عىل إليها.» الحاجة عند ويسرتجعوها
التي الطريقة أن قط بايل عىل يَخطر ولم املعلمني، من الطالب يريده بما أقوم كنت
أتبعها كنُت التي الطريقة أن أو مؤذية، تكون قد تعلُّمهم وعمليات الطالب عىل بها أسيطر

مصلحتهم. حساب عىل الفائدة يل ق تُحقِّ قد للتدريس
ممارساتي ُت تفحصَّ حني إليها لُت توصَّ التي امُلقلقة االكتشافات نوعية عىل مثاًال وإليك
لم فكرتي؛ رشح من تماًما أنتهَي حتى الطالب أسئلة ل أؤجِّ أن عادتي من كان املهنية.
أرجاء يف رسيًعا أنظر األسئلة، طرح منهم أطلب أنتهي، وعندما مقاطعتي، يف أرغب أكن
يكن (لم عنه ليُجيب طالبًا وأختار سؤاًال، أنا فأطرح يده، يرفع أحًدا أرى وال القاعة
وأنتقل إجابته صحة أُِقر وبالكاد باإلجابة)، املتطوعني النتظار الوقت من متَّسع هناك
كنُت إذا املوضوع، هذا مناقشة يف الوقت من املزيد قضاء أستطيع ال أخرى. نقطٍة إىل
اإلمساك أقصد قليًال؛ وأحرجني ذلك يف التفكري أغضبني كله. املحتوى لتغطية أُخطِّط
اكتشافه. أتوقع كنت ما ليس أنه إدراك دون املفرط الحد هذا إىل والتحكم السيطرة بزمام
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يبدو يَُعد لم القدم منذ ذلك عىل اعتادوا املعلمني أن ملجرد القدر بهذا السلطة استغالل إن
وجيًها. سببًا

الطالب وعىل التعلُّم عملية عىل السيطرَة التدريس هيئات أعضاءُ يُمارس النهاية، يف
التدريس؛ عملية من ًال متأصِّ جزءًا تُعتَرب التي والقصور الضعف أوُجه بسبب أنفسهم
التعرض من نخىش أننا يَعني وهذا تدريسنا، أسلوب طريق عن تظهر شخصياتنا إن إذ
مخاوف من به يرتبط وما ْعف الضَّ هذا ولكن والَحذَر، الَحيْطة ى نتوخَّ ثَم ومن لإليذاء؛
هذا زمالئي أحد اكتشف وقد لها. َفْهمهم من أكثر املعلمون بها يَشُعر أشياء بمنزلة
يوٍم أوِل عن عبارة الكابوس هذا كان التدريس؛ ِمهنة عن ُمتكرِّر كابوس طريق عن األمر
الطالب من العدد كبريِة لفرقٍة التجاري، العمل سوِقيَّات َفنِّ أساسيات مادة لتدريس له
األستاذية، درجَة يحمل صار أنه إىل مشريًا املعتادة، باملقدِّمة املحارضَة بدأ املستجدِّين.
املادة هذه تدريس اختار أنه إال املستجدِّين، الطلبة مواد تدريس إىل ُمضطرٍّا يَُعد ولم
طالب وَقف الرتويجية، الرسائل هذه وسط ما نقطٍة وعند األهمية. غاية يف املحتوى ألن
شخٌص امُلحاِرض هذا قائًال: ليَرصخ — الحلم يف وجَهه يتبنيَّ أن مطلًقا يستطع لم —
ما ون ويَستحقُّ املصاريَف يدفعون فالطالُب منه؛ التخلُّص ويجب ومقلِّد، وزائف اب نصَّ
اندفع الدراسة، قاعة داخل الحماسَة أثاَر امُلحرِّض الطالب هذا ألن ونظًرا أفضل. هو
كان حيث ويركل؛ يَُرصخ وهو زمييل واستيقظ القاعة. من األمامي الجزء ناحيَة الطالُب

القاعة. خارج إىل قًرسا يُحَمل
ُمتناقًضا يبدو هذا ألن ربما مرة، ألول الحلم هذا قصة إىل استمعُت حني ضحكُت
الطالب أراد فإذا الواقع؛ يف خة مرتسِّ أصول له حلٌم أنه إال كمعلم، شخصيته مع للغاية
القليل العدد ذات القاعات تلك يف حتى الدراسة، قاعة خارج إىل حمًال املعلم يَحملوا أن
حال. أي عىل البطويل العمل ذلك إلنجاز الطالب من كافيًا عدًدا هناك فإنَّ الطالب، من
السيطرة ُمحكمي غري يزالون ال أنهم إال السلطة، من كبريًا قدًرا املعلمون يُمارس ربما
يُدَرج لم منزيلٍّ واجٍب إضافِة عند مثًال ْعف الضَّ بهذا أغلبُنا شعر ولقد بأكملها. الِفرقة عىل
ويف القوانني. أحد مُلخالفته املأل عىل الطالب أحد توبيخ عند أو الدرايس، املنهج خطة يف
الرد إىل مضطرُّون بأنهم يَشُعرون املعلمني معظم فإن املعلم، سلطَة الطالب تهديِد حالِة
نهايًة تنتهي ال تصاعدية دوَّامة يف الدخول إىل يؤدي وهذا السيطرة؛ من املزيد بفرض

مطلًقا. إيجابيًة
الذي الحافَز لديهم فإن التحديات، هذه بشأن املعلمني يساور القلق ألن ونظًرا
قبيل ومن شكل. بأي وعرقلتها التحديات هذه ملنع وسعهم يف ما كلَّ يبذلون يجعلهم
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للمقاَومة. ميًال أكثَر الطالُب صار السيطرة، من املزيَد املعلمون واجب كلما أنه امُلفاَرقة
العالقَة — املادة لدراسة بأصفاٍد الطالب تُقيِّد التي — الصارمة الدرايس املنهج خطُة تضع
عدا ما يشء بأي القيام عىل الطالب يجرؤ وقد العدائية، من إطاٍر يف والطالب املعلم بني
وبعُض عليها، الضوءَ األول الفصُل ألقى التي النظريات بعُض وتُثِبت املعلم. ُسلطة تهديد
تتأثَّر للتعلم وحماَسهم وثقتَهم الطالب داِفَع أنَّ الثاني؛ الفصُل استعرَضها التي األبحاث
بقلة الطالب بشعور الحال ينتهي ثَمَّ ومن سيطرتَهم؛ املعلمون يفِرض عندما سلبيٍّا تأثريًا

الحيلة.
القرارات معظم أنَّ من الرغم فعىل فحسب؛ الحد هذا عند تنتهي ال امُلفاَرقة أن إال
لسيطرة التعليمية البيئة عنارص معظُم وتَخَضع الطالب، عن بالنيابة تُتخذ التعليمية
يُقرِّرون بمفردهم إنهم حيث اإلطالق؛ عىل قراٍر أهم باتخاذ ُملَزمون الطالب فإنَّ امُلعلِّمني؛
الطالب، عن بالنيابة يتعلَّموا أن يَستطيعون ال فاملعلمون ال، أم سيتعلمون كانوا إذا ما
أالَّ الطالب قرَّر إذا شديدة سلبية عواقُب وتوجد باإلجبار، عليهم التعليَم يَفِرضوا أن أو
أنَفقوها التي األموال عليهم وستضيع علمية شهادة عىل يَحصلوا لن أنهم أقصد يتعلموا؛
واملهنية التعليمية مسريتَهم يُعرِّض مما املادة، يف سرَيُسبون هكذا، املادة. دراسة عىل
ثَم وِمن املهارات؛ أو املعرفة من قليل بقدر املادة دراسة من سينتهون أنهم أو للخطر،
هذه يختارون الطالب بعض أن غري التالية. املواد دراسة بخصوص صعوباٍت يواِجهون
صالح يف الدراسة قاعة داخَل السلطة تواُزن يصبُّ الواقع، ففي حال؛ أي عىل العواقب

التَّعلُّم. بعدم قراًرا اتخذوا لو منه طائَل ال التدريس يَجعلوا أن بإمكانهم ألنَّ الطالب؛
عىل السيطرة من كبري قدٍر مماَرسَة التدريس هيئات أعضاء يُواِصل باختصار،
يُفيد هذا أن منهم ظنٍّا ذلك يفعلون أنهم من الرغم وعىل بالطالب، الخاصة التَّعلُّم عمليات
إنَّ التعليمية. املهارات وتنمية العميق التَّعلُّم عىل بقدرتهم يرضُّ ما غالبًا فإنه الطالب؛
السيطرة أن كما اتكاليِّني، ُمتعلِّمني يجعلهم الطالب عن بالنيابة التعليمية القرارات اتخاذ
استغالل تربير إنَّ التَّعلُّم. إىل الدافعية عىل بالسلب تُؤثِّر التعليمية البيئة عىل امُلحكمة
أو الطالب، يتَّخذها التي التعليمية القرارات يف نثق أن يُمكننا ال بأنَّنا بالقول السلطة
يستطيعون ال الطالب أن يفرتض فاتهم؛ ترصُّ مسئوليَة لون يتحمَّ أنهم يف نَثق ال أننا
عىل حقيقيٍّا سببًا ليس وهو ضعيف، مربِّر هذا املهمتني. املهارتني هاتني من أيٍّ اكتساَب
عمليات عىل السيطرة مماَرسة إىل بحاجتهم التدريس هيئات أعضاء شعور وراء األرجح
ومن والقصور؛ ْعف الضَّ أوُجه يُظِهر فالتدريس الدراسة؛ قاعة داخل يحدث وما التَّعلُّم
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يَرفضوا أن أيًضا إمكانهم ويف املعلم. سلطة تهديد يف يَنجحوا أن الطالب يستطيع ثَمَّ
فإنه السلطة، من كبري بقدر املعلمني تمتُّع من الرغم عىل أنه يؤكِّد ثَمَّ من وهذا التَّعلُّم،

التعليم. من األسايس الهدف تحقيق لَضمان حيلٌة بأيديهم ليس

السلطة موازين تغيري (2)

ال الطالب، مع السلطة مشاركة تتمُّ املتعلِّم، حول ُمتمركًزا التدريس أسلوب يكون عندما
بعملية الخاصة القرارات يتَّخذون التدريس هيئات أعضاء يزال فال بالكامل، إليهم نْقلها
يُثري ذلك، من الرغم عىل دوًما. الطالب مساَهمة دون من وال جميعها، ليس لكْن التَّعلُّم،
بتقديمه املعلمون يلتزم الذي ما أْي الطالب؛ بمسئوليات تتعلَّق أخالقيًة مشكالٍت التغيري
ينتهي أن املتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب امُلعارضون يَقلق ثَمَّ، وِمن للمتعلمني؛
األسايس الهدف أنَّ صحيح ألنفسهم. ويَُدرِّسون الدراسة قاعَة الطالب يُدير بأن األمر
فاملتعلمون ألنفسهم؛ للتدريس يحتاجونها التي التعليمية باملهارات الطالب تسليُح هو
إليهم يَحتاجون أو املعلمني، إىل يحتاجون ال الذاتي بالتوجيه يتَّسمون الذين املستقلون
الطالب ومعظُم تدريجية، عملية هي ُمستقلٍّ متعلم إىل ل التحوُّ عملية أن إال أقل، بقدٍر

للغاية. اتكاليِّني ُمتعلِّمني البداية يف يكونون الجامعيِّني
توزيُع يُعاد املتعلِّم، حول امُلتمرِكز التدريُس فيها يُتَّبَع التي الدراسة قاعات داخَل
مفتاَح يعطي امُلراهقني أحِد أمِر ويلَّ تجد فال الطالب، قدرات مع يَتناسب بقدٍر السلطة
ويقول الجمعة يوم مساءَ مؤخًرا، قيادٍة رخصَة استخرج الذي امُلراهق، البنه األرسة سيارة
فاالسرتاتيجيات اإلثنني.» يوم صباَح السيارَة َسنحتاج األسبوع. نهاية بعطلة «استمِتْع له:
السلطة ال آرائهم، عن للتعبري الحرية من قدًرا الطالَب تمنح الكتاب هذا يف نَتناولها التي
املسئوليات من لون يتنصَّ ال واملعلمون الدراسة، قاعَة يُديرون ال فالطالُب يشء؛ كلِّ لتحديِد

املرشوعة. الرتبوية
إنَّ لطة: السُّ بموازين الخاص التغيري هذا ينَجح مًدى أيِّ إىل ح يُوضِّ مثاٌل يَيل فيما
أو باملعرفة يتمتَّعون ال االجتماع، علم مادَة قبُل من يَدرسوا لم الذين املستجدين، الطالَب
فهذا ذلك منهم طلبَت ولو املادة، منه يَدرسون الذين الكتاب اختياَر لهم تُتيح التي الخربة
معلم أن نفِرتض َدْعنا ولكْن األخالقية. الناحية من املسئولية ل تحمُّ عدم عن ينمُّ ٌف ترصُّ
املادة بأهداف تَِفي كتب خمسة منها واختار الكتب، من ُمتنوِّعة مجموعًة استعَرَض املادة
لالطِّالع ِلَجانًا يُشكِّلوا أن الطالب بإمكان يكون ذلك وبعَد للطالب، التعليمية واالحتياجات
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ُمكلَّفة الِفرقة ألنَّ نظًرا الجيد؛ الكتاب سمات تُحدِّد قواعد تحت ويَعملوا الكتب، هذه عىل
بهذه االستعانة عىل ُمعتاد زميٌل يل االختيار. هذا وتربير درايس كتاب ترشيح بمهمة
ما نادًرا الطالب أن هو باستمرار يدهشه وما للمادة، الدراسية الكتب الختيار الطريقة
الدراسية الفصول يف طالبًا أن يَذكر أنه كما اختياره. منهم ع يتوقَّ الذي الكتاَب حون يُرشِّ
ساعدوا آَخرين طالبًا أن يَعرفون حني مختلفًة نظرًة الدرايس الكتاب إىل ينظرون التالية

الكتاب. هذا اختيار يف
عمليَة ه يوجِّ األنشطة وتصميُم السلطة، من محدوًدا قدًرا الطالب يُمنَح املثال، هذا يف
التي الدراسية الواجباَت يُقرِّرون الطالَب أدَُع أُدرِّسها، التي املادة يف قراراتهم. اتخاذ
بعدة ُمقيَّدة القرار اتخاِذ عمليَة أن إال واحًدا)، واجبًا ذلك من (وأستثني بها سيقومون
يقع التي الواجبات أن إال الدراسية، واجباتَهم الطالب يختار بالتصميم. مرتبطة سمات
يُمكنهم ذلك، من الرغم وعىل عليه. مْت ُصمِّ الذي النحو عىل تُنَجز أن يجب االختيار عليها
املثال: سبيل عىل الواجبات. بعض إىل بالنسبة وذلك سيؤدُّونها؛ التي ية الَكمِّ يحدِّدوا أن
الواجبات أيَّ الطالب يُحدِّد التعلُّم، َسري سجلِّ نظاِم عىل الدراسية الواجبات تقييد عند
من واجب كلُّ ذلك، إىل باإلضافة يكتبونها، التي املدخالت وعدَد سيؤدونها، التي الدراسية
الواجب لتسجيل نهائيٍّا موعًدا ذلك ن (يتضمَّ لتقديمه نهائي موعد له املادة هذه واجبات
املوعد. هذا مرور بعد الدرايس الواجب تقديم يمكن وال التعلُّم)، َسرْي سجلِّ عىل الدرايس
أريدهم وال الوقت، إدارة بخصوص مشكلًة يُواجهون املستجدِّين طالبي أن أُدرك إنني
الستيعابها، الجهد بذَْل تَستحق مادًة يحفظوا أن الدرايس الفصل من أسبوَعني آِخر أثناء
الوقت تخصيص دون الدراسية الواجبات من كبريًا عدًدا يؤدوا أن أيًضا أريدهم وال
واجٍب أيِّ أداءِ من نقاٍط تجميِع أجل من ثَمَّ، وِمن منها؛ واجٍب لكل الالزَمنْي والجهد
الواجب يُقبَل لم وإذا النقاط، من باملائة ٥٠ عىل يحصلوا أن الطالب عىل يجب درايس،

نقاط. أي تُمنَح فلن الدرايس،
يتحملون راشدون متعلمون يتخذه قراٌر هو املادة محتوى تعلُّم سيتمُّ كيف تحديَد إن
املستجدين، الطالب من العظمى األغلبية تتَّخذه أن ينبغي ال قراٌر وهو قراراتهم، مسئولية
كانوا وإذا راشدين، متعلِّمني إىل املستجدون الطالب ل يتحوَّ أن املأمول من كان إذا ولكْن
فيها، للتحكُّم الفرصَة منُحهم يجب فحينئٍذ بهم؛ الخاصة التَّعلُّم عملية إدارة يف رشعوا قد
ليُتيحوا يستعدوا أن فعليهم التَّعلُّم، عمليَة ون يُيرسِّ كيف يتعلموا أن املعلمون أراد وإذا
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يتعلَّم طريقٍة فأفضُل الطالب، مع الحال هي ومثلما القرارات. بعض اتخاِذ فرَص للطالب
تدريجيٍّا. السيطرة عن قبضتَهم يُْرخوا أن هي املعلمون بها

ويقاِوم باالرتباك، يشعرون البداية يف التغيري؛ هذا فوائَد دائًما الطالب يالحظ ال
يُِعيدون أنهم يعني وهذا عمله، يؤدِّي ال املعلم أنَّ إىل اإلشارة طريق عن التغيريَ بعُضهم
لهم املمنوحة السلطَة الطالُب يستغلَّ أن من فالخوُف أخرى؛ مرًة املعلم إىل السلطة زماَم
يف األقل عىل الصحة، من له أساَس ال خوٌف هو سلطته، من االنتقاص أو بامُلعلم لإلطاحة

طالبهم. مع السلطَة تشاَركوا ن ممَّ منَّا الكثريين تجارب
حول املزيد وسأَذُكر مادتي، محارضات يف املشاركة سياسة يُحدِّدوا أن لطالبي أسمح
التفاصيل مع يتعاَملون الطالب كان وبينما التايل، الجزء يف األسلوب هذا نجاح كيفية
أم األسئلة، عىل يجيبون الذين الطالَب يختار أن للمعلم ينبغي هل غرار: عىل أسئلة —
إجابتُهم كانت ما إذا نقاًطا الطالب يخرس أن ينبغي هل فقط؟ للمتطوعني الفرصَة يَمنح
كثريًا الطالب فإن — املشاركة؟ درجات من جزءًا املحارضات حضوُر يُحَسب هل خاطئة؟
ذاتها؛ حد يف العملية عن يَستفرسون أو عنهم، نيابًة القرار التخاذ إيلَّ يلجئون كانوا ما
املتعلمون ل يفضِّ هكذا، يقرِّرها.» أن امُلعلم عىل يتعنيَّ أشياء هناك ذلك؟ منا تطلبني «ملاذا
ما هو هذا ألن املعلِّم؛ حول امُلتمرِكز التدريس فيها يُتَّبَع التي الدراسة قاعات االتكاليون
املعلمون. يتَّخذها التي القرارات مسئوليِة ُل تحمُّ عليهم يتعنيَّ ال ثَمَّ ومن عليه؛ اعتادوا

فإنهم اتخاذَها، منهم طَلب التي القرارات يتخذ لن املعلم أن للطالب يتَّضح عندما
ذلك؛ جرَّاء من ما حدٍّ إىل بالتوتر ويُصابون الجديدة، السلطة هذه استغالل يف يرتدَّدون
فإنهم هذا، لهم ُقدِّم ما وإذا الدعم، إىل ويحتاجون تقييٍم عىل الحصول يف يرغبون فهم
األمَر الطالُب فيه يستوعب الذي اليوم يأتي ذلك بعد الثقة. من بمزيٍد ُقدًما يَمضون
العدُد وهذا األمر، ذلك منهم عدٌد يَستوعب األقل عىل أو — مفاجئًا يبدو نحو عىل —
حاملة مثالية حالة ليست هذه كال، الفرقة. باقي ز يُحفِّ مما والحماس؛ الطاقَة يولِّد املؤثر
بعض تزال وال األمر، الطالب جميع يستوعب ال حال، أي فعىل التعليمية؛ بالعملية ة خاصَّ
بُطرق مختلفًة تصبح املحارضة أن إالَّ الذريع، بالفشل تبوء الدراسية والواجبات األنشطة

الحًقا. منها ُطرق أربَع وسأذكر للغاية، إيجابية
برصاحة — ع أتوقَّ لم الدراسية، واجباتهم اختيار حريَة طالبي َمنْح يف رشعُت عندما
السيطرة، من ا جدٍّ بسيًطا قدًرا أمنحهم كنُت الواقع، يف كبريًا. فارًقا أرى أن — شديدة
الطالب كان حيث التحفيز؛ مستوى عىل باملالحظة جدير ٌ تغريُّ هناك كان الفور عىل ولكْن
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الدراسية، واجباتهم باختيار للطالب أسمح أن وقبل العمل، من باملزيد للقيام استعداد عىل
حسب عىل دراسيٍّا، واجبًا عرش واثني دراسية واجبات عرشة بني ما إنجاَز منهم طلبُت
الطالب أنَجَز الدراسية، الواجبات اختيار يف رشعوا أن وبعد الدرايس، للفصل املتاح الوقت
واجبَتْها التي العمل كمية من أحٌد يْشُك ولم دراسيٍّا، واجبًا عرش ثالثة من أكثَر العاديون
الفصل يف استعرضتُه الذي التحفيز، عن (٢٠٠٣) بينرتتش بحث أثبََت املادة. دراسُة
املتعلمني عىل أُجِريت التي األبحاث وكذلك آلَخرين، وتجارَب تجربتي يف جاء ما الثاني،

عليها. الضوءَ الثاني الفصُل ألقى التي املستقلني،
يتعلَّم التي الطريقة عىل يؤثِّر السيطرة من قدٍر عىل الحصول أن الحظُت ذلك، وبعد
ورؤيَة بالواقع، املحتوى ربَْط َل سهَّ األسلوب هذا إن حيث الدراسية؛ املادَة الطالُب بها
أنني أتذكَّر مرة من وألكثر تعلُّمه. تمَّ ما تطبيق يف الرغبَة وزاد الواقعية، الروابط تلك
وأحيانًا قصد، عن وسلطتهم معرفتهم يمارسون طالبي وكان ُسْلطة، املعرفة هذه اعتربُت
الخاصة التالية التجارب عىل يؤثِّر القرارات بعض اتخاِذ تجربِة خوُض وبالطبع، بتوازن.

األخرى. القرارات باتخاذ
داخل والبنَّاءة اإليجابية األجواء من املزيَد يَخلق الطالب مع السلطة مشاركة إنَّ
إىل ينتمون الجميع بأن رائًعا شعوًرا أْي باالنتماء؛ أقوى شعوًرا تجد حيث الدراسة؛ قاعة
قاعة داخل يحدث ا عمَّ أيًضا مسئولون أنهم أكثر للطالب يتَّضح الدراسية. القاعة هذه
يف الطالب يُحدِّدها التي الدراسة، قاعة داخل املشاركة سياسُة تشتمل ما وعادًة الدراسة.
وأكثر فقط. يتطوَّعون الذين الطالَب سيختار املعلم أن عىل ينصُّ أسايسٍّ بند عىل مادتي،
الطالب أحد يتحدَّث إجابة، عىل أحصل وال سؤاًال أطرح كنُت حني أنني يدهشني كان ما
السؤال، عن لإلجابة بعينه طالٍب اختياِر عدم عىل وافقُت قد أنني اآلَخرين الطالَب ُمذكًِّرا

لإلجابة. أحٌد ع يتطوَّ أن األفضل ومن
اتخاذُ إليهم يُوَكل وعندما الدراسة، قاعة داخل السلطة يف الطالب يتشارك عندما
تُخلُّ التي السلوكيات تقلُّ السيطرة، بزمام يُمِسكون بأنهم ويَشعرون القرارات، بعض
تُعيد السلطة. لتحدِّي تربيراتهم تقلُّ الحيلة، بقلَّة يشعرون ال وحني العام. بالنظام
فيها. العدائية طابع من يقلِّل مما والطالب، املعلم بني العالقة تحديَد السلطة مشاركُة
البحِث إىل السلوك سوء تمنَع لسياسات الحاجِة من تحوًُّال الدراسة قاعة إدارُة وتشهد
التفصيل، من بمزيد السادس، الفصل ويناقش للتعلم. مناسبًا مناًخا ع تُشجِّ إجراءاٍت عن

الدراسة. قاعة داخل املناسب باملناخ املتعلقة املشكالت
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املحتوى بني أفضل وربط التحفيز، من مزيد — اإليجابية االستجابات تلك إىل بالنظر
قاعة بإدارة املرتبطة املشكالت من أقل وعدد باالنتماء، أقوى وشعور الواقعي، والعاَلم
يف الطالَب يشاِركون عندما أيًضا يستفيدون امُلعلِّمني أن املستغَرب من ليس — الدراسة
واستعداًدا اهتماًما وأكثر سلبيًة أقلُّ بأنهم يتَّسمون طالب مع العمل امُلمتع وِمن السلطة.
أنشطة عن والبحث للتحضري الجهد من املزيد بذلُت حيث زتني؛ حفَّ فاستجاباتُهم للعمل!
السلطَة فقدُت بأنني قطُّ أشعر لم أكرب. مخاطر لخوض استعداًدا أكثر ورصُت جيدة،
أيًضا امُلفارقة َقبيل من بل السلطَة، طالبي فيها أشاِرك التي الدراسية القاعات تلك داخل
يؤدُّوا أن الطالب من أطلب كنت وعندما والسيطرة، التحكم من بمزيٍد أشعُر ما عادًة أنني

خاطر. طيب عن لطلبي يُذِعنون كانوا املهام، إحدى
يحدث ما يتغريَّ الدراسة، قاعة داخل السلطة تشاُرك يجري عندما باختصار،
املزيَد ل أتحمَّ نفيس وجدُت حيث والطالب؛ املعلمني ف ترصُّ طريقُة تتغريَّ ثَمَّ ومن بداخلها؛
أن فأعتقد الخارج، من املتابعني إىل بالنسبة أما خاصتي. الدراسة قاعة داخل الصخب من
املجموعات أفراد إىل ويتحدَّثون مجموعات، يف الطالب يعمل إذ فوضوية؛ لهم تبدو القاعة
بعض، إىل بعضهم ليتحدَّث القاعة أرجاء يف الطالب ل يتجوَّ املحارضة، بدء وقبل األخرى.
بحيث املقاعد ترتيَب ويُِعيدون القاعة من األمامي الجزء يف طاولة عىل يجلسون وأحيانًا
كما فون ويترصَّ السبورة، عىل اإلخطارات ويكتبون معتادة، صفوٍف شكِل يف يجلسون ال
من — الزمالء أحُد فيه دَخل يوًما أبًدا أنىس ولن الصغري. بيتهم هي الدراسة قاعة أن لو
داخَل يفعله ا عمَّ متسائًال الطالب أحُد واستقبله خاصتي، الدراسة قاعَة — األداء مقيِّمي
غري محارضة «بالتأكيد إنها لزمييل يقول الطالب سمعُت التوضيح، وبعد الدراسة، قاعة
مشكلًة؛ أواِجَه أن يل كان ما ولكن الغريبة.» الدراسية الواجبات من الكثري بها تقليدية،
أَبتهج. أم أَرتِعَب أن يل أينبغي حينَها أَْدِر ولم ا، جدٍّ جيًدا كان الفرقة هذه مستوى ألن

السلطة توزيع إعادة عىل أمثلة (3)

عىل السيطرة من مزيًدا الطالَب تمنَُح التي الفردية واألنشطة الدراسية الواجبات نوعيُة ما
األمثلة وتتمْحَور عنه، اإلجابة إىل الجزءُ هذا يسعى الذي السؤال هو هذا التَّعلُّم؟ عمليات
باعتبارها الفصل مقدمة يف ذكرتُها مواضع أربعة حول الجزء هذا عليها يحتوي التي
األنشطة أوًال: الطالب؛ عن بالنيابة القراراِت حياَلها — عادًة — املعلمون يتَّخذ التي املواضَع
الدراسية. املادة محتوى ثالثًا: املادة. سياسات ثانيًا: باملادة. الخاصة الدراسية والواجبات
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ُفرًصا للطالب تُتيح أمثلٍة عىل الجزء هذا ويَحتوي الطالب. تعلُّم عملية تقييم رابًعا:
استعداد مع تتوافق التي االختيارات للُمعلمني بذلك متيًحا القرارات، التخاذ مختلفة

املتاحة. البدائل يف والتفكري السلطة، لتقاُسم واملعلم الطالب

الدراسية والواجبات األنشطة (1-3)

الدراسية الواجباَت يختاروا أن امُلستجدِّين للطالب أسمح كنُت أنني بالفعل ذكرُت لقد
املنهج خطة يف الدراسية الواجبات لهذه تفصييل وْصٌف ويوجد إنجاَزها، يُريدون التي
عدم طريق عن اإلدارية الناحية من األمَر لُت سهَّ ولقد األول. امللَحق يف املوجودة الدرايس
تبديلها، أو الدراسية للواجبات الطالب بإضافة ب أرحِّ كنُت هكذا رسمية. باتفاقات االلتزام
باستخداِم الطالب عمَل أقيِّم كنُت املادة. دراسة يف ُقدًما امُليضِّ أثناء أقل بعدٍد القيام أو
وبدايًة الدرايس. املنهج خطة يف وأدرجتُه النتائج، ملقاَرنة بنفيس وضعتُه تقييمي معياٍر
التقديرات لتحقيق إليها يَحتاجون التي الدرجات عدَد الطالُب أدَرَك األول، اليوم من

عليها. املتعارف الدراسية
يؤدِّي منهم أيٌّ ملعرفِة الطالب ب بتعقُّ نفيس إرهاِق يف أرغب لم أنني من الرغم وعىل
للتخطيط التشجيع إىل بحاجٍة كانوا املستجدين طالبي فإن تحديًدا، درايس واجٍب أيَّ
اختار التَّعلُّم، َسرْي سجلِّ ُمدَخالت من ُمدَخل أول يف ثَمَّ، ومن املادة؛ لدراسة اليشء بعض
بالقدرة التحيلِّ حيال أفعالهم ردوَد وشاَركوا املبدئية، الدراسية الواجبات بعَض الطالُب
بأنهم وأفادوا للغاية، عًة ُمشجِّ أفعالهم ردود بعض تكن لم القرارات. هذه اتخاذ عىل
عىل خالٌف هناك كان أنه من الرغم (عىل السهلة الدراسية بالواجبات للقيام خطَّطوا
الدراسية الواجبات تلك الختيار خطَّطوا أنهم كما سهلة)، الدراسية الواجبات أي تحديِد
التعليمية، بتفضيالتهم ُمرتبطٌة االختيارات هذه بأن عميق إدراٍك دوَن لهم، «تروق» التي
يمنحهم أن ويريد الطالب، «يحبُّ ألنه األسلوب هذا إىل يلجأ ربما املعلم أن يظنُّون وكانوا

باملادة.» السيِّئ تقديره عىل طالب أيُّ يلومه أن يريد ال «ألنه أو الفرصة»،
األخري، التحفيزيُّ السؤاُل أثارها التي أفعالهم ردود هو األمر هذا يف ع املشجِّ كان
داخَل أدائك عىل ستؤثِّر االسرتاتيجية هذه أن تظنُّ مًدى أي «إىل التعلُّم: َسرْي سجلِّ يف املقيَّد
يجعلني فهو فعًال؛ سيُساعدني النظام هذا أن «أظن الردود: وجاءت الدراسة؟» قاعة
فإنني يُخيفني، هذا أن من الرغم وعىل إيلَّ. يعود األمر املادة، هذه إىل «بالنسبة مسئوًال.»
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سأبذل أنني أظنُّ ولكن ألرى، «سأنتظر النحو.» هذا عىل تسري أن ينبغي األمور بأن أشعر
الدراسية الواجبات جميَع «سأُنِجز فرصة.» أمامي أنَّ أشعر املادة، هذه يف جهدي قصارى

بالتحفيز.» أشعر أنا املادة؛ هذه يف ممتاز تقدير عىل لحصويل رشًطا هذا كان إذا
ألول — األسلوب بهذا استعنُت حني أنني الكتاب هذا من األوىل الطبعة يف أعرتف لم
فكرة أنها وظننُت التصميم، هذا اتباع عىل املرتتِّبة النتائَج تماًما أفهم أكن لم — مرة
إدراكه إىل لُت توصَّ ما وكان قليًال. أكرب بكدٍّ العمل عىل الطالب بعَض ز تحفِّ ربما جيدة
يُواِجهها التي ما، حدٍّ إىل دة املعقَّ التحديات بعض عىل املعلمني يُعرِّف األسلوَب هذا أن هو
ق يُحقِّ املحتملة الدراسية الواجبات من مجموعة أي إتمام أن من تتأكَّد أن عليك التصميم.
ويستلزم للمادة، واضحة أهداف مجموعة تحديد الرضوري من يجعل وهذا املادة، أهداَف
بهذا القياَم سأُِعيد كنُت ولو الدراسية، الواجبات من واجب لكل مدروًسا تحليًال أيًضا
ألتيح أكثر؛ تدريجي نحٍو عىل الدراسية الواجبات اختيار أسلوَب َلطبَّقُت أخرى، مرًة األمر
بني من باالختيار لهم أسمح أن قبَل محدَّدة دراسية واجبات عدة بني من االختيار للطالب
أََال بالتصميم؛ الخاص العام املبدأ نفس يَنطبق الحالة، هذه يف الدراسية. الواجبات جميع
أن ويجب الدرايس، بالواجب الخاصة العامة األهداَف اختياٍر كلُّ ق يحقِّ أن يجب وهو:
املستوى عىل الصعوبة يف ومتساويًة امُلستغَرق، الوقت يف متساويًة االختيارات جميُع تكون

الفكري.
الواجبات تسليم موعد باختيار للطالب يَسمحون التدريس هيئات أعضاء بعض
التي الدراسية الواجبات إىل بالنسبة أما األبحاث، تقديم مع تماًما يتناَسب وهذا الدراسية،
مهلًة للطالب التدريس هيئات أعضاء فيعطي الدرايس، املحتوى مع جنب إىل جنبًا تَسري
التدريس هيئات أعضاء إىل بالنسبة الواجب. تقديُم خاللها يجب مثًال) (أسبوًعا زمنية
الطالب من يَطلبون فإنهم ا، مهمٍّ أمًرا للتسليم النهائية باملواعيد الوفاءَ يَعتربون الذين
باملوعد يَفوا لم إذا العقوبة وتحديَد الزمنية، املهلة هذه إطار يف التسليم موعد تحديَد

للتسليم. النهائي
ل يتحمَّ أن يُمكن حجًما، األكرب واملرشوعات أكثر، املتمرِّسني الطالب إىل وبالنسبة
األمر بهذا قام يل زميًال أَعرف ككل. باملرشوع يتعلَّق فيما الوقت إدارِة مسئولياِت الطالب
الطالب عىل كان الجماعية، املهمة هذه ففي الثالثة؛ للفرقة األعمال إدارة مادَة تَدريسه عند
أول كان امُلقاَطعة. يف مصنع ببناء الرشكات إحدى إقناَع يحاِول ا مهمٍّ تقريًرا يُعدُّوا أن
املرشوع، فريق من مذكِّرة عن عبارة الدرايس الواجب هذا يف الدرجات عليه تُحَسب جزء
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يسريوا أن يجب الذي والنظاَم املرشوع، إلنجاز والرضورية املهمَة الخطواِت فيها يُحدِّدون
التي والجزئيَة والتوقيَت للعمل، امُلقرتَح والتوزيَع املبدئي، الزمني واإلطاَر إلنجازه، عليه
التقرير. لتسليم النهائي وامَلوعَد املدرس، من تقويمي تقييٍم عىل فيها الحصوَل يََودُّون

درجات بخصوص القرارات بعض باتخاذ للطالب يُسَمح أن أيًضا املمكن من
تمثِّل املعتادة الدراسية الواجبات أو القصرية االختبارات كانت إذا الدراسية. واجباتهم
باملائة ١٠ نسبة عىل للحصول بها باالستعانة للطالب يُسَمح فقد الدرجة، من باملائة ٥
اختبارات أو النهائية االختبارات من مساوية نسبٍة خصِم مع الدرجات، من أكثر أو
الطالب يؤدِّي العليا، الدراسات ب لطالَّ أُدرِّسها التي الجامعي التدريس مادة يف الوحدة.
من باملائة ١٠ نسبَة الواجبات هذه من واجب كلُّ ويمثِّل مختلفة، دراسية واجبات خمسَة
الخمسة الواجبات عىل األخرى باملائة الخمسني نسبة لتوزيع الفرصَة وأمنَُحهم الدرجات،
سنوات، خمس فخالل االحتياجات؛ تقييم بحسب النسبَة يوزِّعوا أن وأنَصُحهم الدراسية،
وضع وعند الجامعي؟ التدريس بخصوص معرفته إىل سيَحتاجون أنهم يتوقعون الذي ما
تلك لهم ستُقدِّم الدراسية الواجبات أي تحديَد سهولة بكل استطاعوا االعتبار، يف ذلك
باملادة االهتماَم بأن (٢٠١١) وبوسنر وسميث دوبرو وأفاد نحو. أفضِل عىل املعرفَة
الذين الطالب إىل بالنسبة كبرية زيادًة زادا املجال ذلك يف أخرى مواد بدراسة واالهتماَم
مادة يف دراسية واجبات ثالثة أهمِّ درجِة تحديَد — محدد نطاق إطاِر يف — استَطاعوا
هذه. االختيار فرصَة يُمنَحوا لم الذين بالطالب مقاَرنًة األعمال، إدارة بماجستري اإلدارة

املادة بسياسة الخاصة القرارات (2-3)

يف الدراسة قاعة داخل املشاركة سياسَة طالبي بها حدَّد التي الكيفية عن قليًال كتبُت لقد
حول التفاصيل من املزيَد أُضيف أن هنا يل اسمْح درَّستُها. التي اللفظي التواُصل مادة
استعنُت لقد التجربة. هذه من تعلَّمتُها التي الدروس وبعض األسلوب، هذا نجاح مدى
تحديد عىل يعملون الطالب لجعل محدَّد زمني بجدوٍل امُلرتبط التعاوني التَّعلُّم بأسلوب
بحيث أشخاص؛ أربعة من مكوَّنة مجموعات يف الطالب تعاَوَن حيث امُلتَّبعة؛ السياسة
جعلتُهم هكذا، الدراسة. قاعة داخل باملشاركة متعلًِّقا مختلًفا سؤاًال طالب كلُّ أُعِطي
تُضاف إيجابيًة سلوكياٍت عدُّها ينبغي التي السلوكيات ما مثل: أسئلٍة عن يُجيبون
األمر كان إذا أكثر؟ درجاٍت تُضيف سلوكيات هناك هل للمشاَركة؟ صة املخصَّ للدرجة
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صة املخصَّ الدرجة من تقلِّل أن ينبغي التي السلوكيات ما السلوكيات؟ تلك هي فما كذلك،
السلوك؟ هذا منه صدر إذا الطالب يخرسها أن ينبغي التي الدرجات عدد وكم للمشاَركة،
ويف اإلجابات، عن مالحظاته َن وَدوَّ مجموعته، أفراد جميع عىل سؤاَله طالب كلُّ طرح

مجموعته. يف الزمالء بباقي الخاصة األسئلة عن طالٍب كلُّ أجاب نفسه الوقت
السؤال نفس عن مالحظاتهم َدوَّنوا الذين الطالب جميع َن كوَّ التالية، الخطوة يف
جماعية إجابة تكوين هي تهم مهمَّ كانت جمعوها. التي اإلجابات ملشاَركة جديدة مجموعًة
املجموعة. دعَمتْها التي األخرى الجيدة األفكار تجميع وكذلك شيوًعا، الردود أكثَر تضمُّ
لكل صغرية مذكرٍة هيئِة عىل التالية املحارضة يف ردِّي وأتى إجابتهم، يل قدَّموا ذلك، بعد
هذا الطالب قدَّم مجموعة كل داخَل التوضيح. منهم وطلبُت أسئلة فيها طرحُت مجموعة
الطالُب يناقش وربما ُمناَقشتها، يف استفْضنا التي إجاباتهم عن أفَصحوا ثم التوضيح،

رفضها. أو السياسة بقبول تصويتًا يُجروا أن قبل االستفاضة من بمزيٍد هذا
لتلك ا جدٍّ ُمشابهًة سياساٍت عادًة الطالب ابتكاُر هي أدهشتْني التي امُلفاجآت أوىل
من َعَرضية مفاجآت وجود من الرغم عىل لسنوات، استخدَمها اعتَْدُت التي السياسات
الصحيحة اإلجابات من كلٌّ تتساوى أن الدراسية الِفَرق إحدى اقرتحْت حيث آلَخر؛ حنٍي
أُدرِّس ال ألنني سعيدة أنا حينَها: بايل عىل خطرت فكرة أول كانت الدرجات. يف والخاطئة
بإمكاني كان إذا فيما أفكر ا جدٍّ كبريًا وقتًا قضيُت ثم حال. أيَّة عىل الرياضيات مادة
منهم وطلبُت الِفرقة، مع شكوكي شاركُت ال. أم املريبة السياسة هذه مثل عىل التصديق
مضٍض، عىل السياسة هذه قبول يُمكنني بأنني إجابتان أقنعتْني تربيراتهم. يعطوني أن
الطالب أجاب إذا أنه الطالب أحد يل فرسَّ حيث الدرايس؛ الفصل ذلك خالَل األقل عىل
الطالب هذا فإنَّ الجميع، أمام اإلجابة تلك تصحيَح جهده بكل املعلم وحاَوَل خاطئة إجابًة
الطالب أحد وهو آَخر، طالب وأشار ثانية. مرًة يده لريفع الشجاعة من كبريًا قدًرا سيحتاج
مسامع عىل يُكرِّرون املعلمني أنَّ إىل واحد، آٍن يف وتكرهه تحبُّه قد الذي ا جدٍّ املتألقني
الكثري تعلُّم يُمكن ألنه ذلك األخطاء؛ ارتكاَب يَْخشوا أالَّ لهم ينبغي بأنه قوَلهم الطالب
الفرقة وستتعلَّم الفرقة، أمام ً خطأ سأرتكب كنُت إذا «اآلن، قال: حيث األخطاء؛ هذه من
اقتنعُت ولقد بذلك.» لقيامي درجٍة عىل أحصل أن إذَن ينبغي فإنه الخطأ، هذا من كلها

فعًال. نظره بوجهِة
السلطة إعادة يف الطالب يرغب مًدى أي إىل عادًة السياسات هذه صياغة ح توضِّ
تتَّسم سياساٍت اقرتحوا البداية، يف منهم. خاطر ِطيب عن وذلك أخرى، مرًة املعلم إىل
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مُلحاَولتهم.» تقديًرا درجاٍت عىل الطالب يحصل أن «ينبغي غرار: عىل حتًما، باإلبهام
فعًال، يحاول الطالب كان إذا ما أحدِّد أن يل يتسنَّى كيف عن متساِئلًة اعرتضُت وعندما
«أنتم قائلًة: أفهمهم أن حاولُت املعلمة.» أنِت ستُقرِّرين، «أنِت قائلني: الفور عىل فأجابوا
كل يف بيشء: أخربكم دعوني ولكْن بذلك، أقوم أن يمكنني حسنًا، أقرِّر؟ أن تريدونني
، قطُّ املشاركة حاَوَل منهم أحًدا أَر ولم ُمهندسون املادة هذه معي يَْدُرس درايس، فصل
مُلحاَولته.» تقديًرا درجٍة عىل املهندسني هؤالء من أحد يحصل لم إنه لكم: أقول واآلن
عند عادلة.» تكوني أن يجب معلِّمة، أنِت ذلك؛ فعل يُمكنِك «ال قائلني: برباءٍة فاعرتضوا

السياسات. تحديُد يحميهم قد مًدى أي إىل بعضهم رأى النقطة، تلك
أيًضا وهذا فقط، املتطوعني إال أحًدا املعلم يختار أالَّ دوًما يطلبون الطالب يكاد
«االختيار باسم الرتبوية األدبيات يف إليه يُشار فيما بجدية التفكري عىل زني وحفَّ أدهشني
لإلجابة؟ بأنفسهم يتطوَّعون ال طالبًا التدريس هيئات أعضاء يختار ملاذا القرسي».
أيًضا تكون ربما أو يُشاركون، الطالب لجعل الوحيدة الطريقة هي هذه تكون أحيانًا
القليلني الطالب هؤالء مع التعامل أقصد املشاركة؛ فرط ُمشكلة مع للتعامل طريقًة
وجد الدراسة. قاعة داخل يُطَرح سؤاٍل وكل سؤاٍل أي عن لإلجابة يتطوَّعون الذين
٨٩ بنسبة باإلدالء شاركوا الطالب من باملائة ٢٨ أن (١٩٩٦) وكالرك وشورت هاورد
أفاد أخرى، دراسة ويف الدراسة. بهدف حرضوها محارضة ٢٣١ يف التعليقات من باملائة
املحارضة يف لُوِحظت الطالب جانب من مشاركة ٣١ متوسط أن (١٩٩٨) وهييني هاورد

فقط. طالب خمسة جانب من باملائة) ٩٢ (أي مشاركة ٢٩ وكانت الواحدة،
قًرسا؛ الطالب يَختارون إنهم معظُمهم قال التدريس، هيئات أعضاء سؤال وعند
التحدُّث عىل إجبارهم طريق عن الطالب ع» «ُشجِّ فإذا املشاركة، تشجيع يحاولون ألنهم
زهم سيُحفِّ وهذا املشاركة، باسِتطاعتهم أن يُدركون فإنهم التطوع؛ عن يُحِجمون عندما
قاعة داخل املشاركة عىل أُجِريت دراسٍة عن سنوات مدار عىل بحثُت ولقد التطوع. عىل
واحدة. عىل أعثر لم اآلن حتى لكْن االفرتاض، هذا تُثِبت دراسًة أجد أن وحاولُت الدراسة،
كيف هو التدريس يف املتَّبعة املمارسة هذه من الطالب يتعلمه ما أن أظنُّ ذلك، من بدًال
حياتهم يف يَجدوا لن ولألسف، االختيار. عليهم يقع حني املأل عىل آرائهم عن يُعربون

املأل. عىل رأيهم عن التعبري إىل بحاجٍة كانوا إْن حتى قًرسا، يختارهم معلًما املهنية
يُفيد القرسي االختيار كان إذا ا عمَّ التساؤل إىل التفكري يف االسِتغراق قادني ولقد
اإلجابة؛ يريد أحًدا تجد وال سؤاًال تطرح أن وامُلرِبك املزعج فِمن الطالب، من أكثر املعلمني
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يَنتظرون ال التدريس هيئات أعضاء أن من الرغم عىل للوقت، إهدار وكأنه األمر يبدو حيث
بتهديد أشبه أيًضا األمر يبدو وقد ا. جدٍّ محدوًدا املهدر الوقت يكون ثمَّ ومن طويًال؛
عن نُجيب ال دعونا يقولون: الطالب وكأن الدراسة، قاعة داخل املعلم لُسْلطة ُمسترت
الطالب أحد املعلم يختار أن بمجرَّد ولكْن األمر. مع املعلم يتعامل كيف ونرى السؤال
عىل بالضغط يُلِقي اآلن فهو للمشكلة؛ ا حدٍّ يضع بذلك فإنه السؤال، عن لإلجابة قًرسا

إجابة. يَبتِكر لكي الطالب كاهل
يف الطالب استحدثَها التي السياسات معظم أن رسور) (وبكلِّ أيًضا الحظُت ولقد
«الكثريين»، بمشاركة السماَح اقرتحوا حيث املشاركة؛ يف اإلفراط تُناِقشمسألَة محارضاتي
يُفِرطون األشخاصالذين أن إىل أرشُت وقد املشاركة». يف «اإلفراط ب السماح عدم مع ولكْن
مشكلة؛ لديهم أن عادًة يعرفون ال آَخر) مكان أي (ويف الدراسة قاعة داخل املشاركة يف
عدد ما سؤاًال: وطرحت بالفعل. مشكلًة يمثِّل حني األمر توضيح إىل بحاجٍة نحن ثَمَّ ومن
ولإلجابة دقيقة؟ وسبعون خمس مدتها محارضٍة يف اإلفراط حد إىل تصل التي املشاركات
مهوًال ذلك تأثريُ كان السياسة. يف أدرجناه اعتباطيٍّا رقًما الطالُب طَرَح السؤال هذا عن
التي املرات عدَد يتتبَّعون املشاركة يف امُلفِرطني أنَّ الحظُت السياسة، هذه إثر فعىل للغاية؛
هذه تنفيذَ وأتمنَّى يَْحدث، أن يجب الذي الذات ُمراقبِة نوُع بالضبط وهذا فيها، شاركوا

أيًضا. التدريس هيئات أعضاءِ لجنِة اجتماعاِت يف السياسة
بآلية وعيًا أكثر الطالب يجعل للمشاركة سياسات استحداث إنَّ أخرية: مفاجأة ة ثمَّ
السلوكيات؛ حيث من املشاركة يف التفكري يف الطالب يَرشع إذ الدراسة؛ قاعة داخل املشاركة
عىل الطالب بعض وردِّ امُلتابَعة، أسئلة وطرح األسئلة، عن واإلجابة األسئلة، طرح مثل:
مرة. ألول التطبيق موضع يف املشاركة برؤيِة أشبُه وكأنه األمر بدا األمثلة. وتقديم بعض،
املثالية املشاركة من حالة هناك كانت بأنه التلميح يف أرغب ال أنني أكرِّر أخرى ومرًة
طالٌب هناك يزل فلم حال؛ أي عىل كذلك يكن لم فاألمُر الدراسية؛ قاعاتي أرجاء عىل تخيِّم
لم أسئلٌة هناك تزل ولم تواُصل)، مادُة هذه أن االعتبار يف (ضْع بكلمة أبًدا يتفوَّهون ال
وعىل النقاش. موضوع عن بعيدة تعليقاٌت هناك تزل ولم أحد، من إجابٍة عىل لها أحصْل
السلطة. توزيع إلعادة امُلحاَولة هذه إثَر محارضاتي يف الوضع َن تحسَّ ذلك، من الرغم
الهندسة؛ مادة لدراسة متقدم مستًوى ذات فرقٍة يف متشابهًة نتائَج (١٩٩٦) وودز ويَذكر
املناقشات يف مشاركاتهم لتقييم يستخدمونها التي األداَة موا يُصمِّ أن للطالب سمح حيث

الدراسة. قاعة داخل تجري التي
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يُمنَح أن يُمكن التي الوحيدة السياسة هي الدراسة قاعة يف املشاركة تُعدُّ وال
يَصيغون الطالب يجعل تمرينًا (٢٠٠٥) بنجامني ر طوَّ فلقد االبتكار؛ فرصَة الطالب فيها
(٢٠٠٥) وهاندلسمان ديكوملنتي ل ويسجِّ أهدافه. مع بعُد فيما أدَمَجها التي املادة، أهداَف
من عدد يف الدراسة قاعة إدارِة سياساِت بوضِع للطالب بالسماح يتعلَّق فيما تجاربهما
ما بعُد فيما املعلم يُقرِّر ثم السياسات، يَقرتحون الطالب جعال البداية، يف صات. التخصُّ
غري شيئًا الطالب يقرتح أن من للوقاية كوسيلة لها، يعدِّ أم يرُفضها أم سيَقبلها كان إذا
أنهما لدرجة سياستهما، مع تتَماىش كانت الطالب سياسة أن للدهشة املثري ومن مناسب.

الطالب. وَضعها التي السياسة عىل املعلم مواَفقَة حساباتهما من أسقطا ما مرحلٍة يف
ترفضها أو تماًما تتبناها أن ا إمَّ اسرتاتيجية بمنزلٍة يَُعْد لم القرسي االختيار وحتى
«املحسوب»؛ االختيار عليه أطَلق مصطلًحا ص٤٧) ،١٩٨٩) ويلتي ابتكر فلقد تماًما؛
يَْرشعوا أن منهم يودُّ بأنه طالب ثالثَة ويُخرب سؤاًال يطرح املحارضة، يبدأ أن فقبل
من وغريها الدراسة قاعة إخطارات مع أوًال التعامل إن السؤال. هذا إجاباِت نقاِش يف
عىل كردٍّ به يُِجيبون قد فيما للتفكري الوقت بعض للطالب يُتيح اللوِجْستيَّة التفاصيل
إجاباتهم. لتحسني وفرصًة السيطرة، من قدًرا الطالب منْح عىل آَخر مثاٌل إنه السؤال.

الدراسية املادة بمحتوى الخاصة القرارات (3-3)

املتعلقة القرارات اتخاذ يف الطالب إرشاك عن التدريس هيئات أعضاء مع أتحدَّث عندما
رفًضا تَْلقى املادة بمحتوى متعلِّقة قرارات باتخاذ لهم السماح فكرة فإن تعلُّمهم، بعملية
فمعرفتُهم الطالب أما املحتوى، عن ا جدٍّ الكثري يعرفون التدريس هيئات فأعضاء قويٍّا؛
إعطاءُ ألجله يبدو الذي السبب هو هذا أليس حاليٍّا: أتساءل أنني لدرجِة ا؛ جدٍّ محدودة
األحاسيس هذه تماًما. مقبول غريَ ًفا ترصُّ الدرايس املحتوى يف رأيهم إبداءِ فرصَة الطالب
منها، جزء حذف يمكن فال مناهُجنا؛ تُغطِّيها التي العلمية املادة حجم سوى يها يُقوِّ ال
بهذه اهتماًما الطالب يُظِهر حني حتى أخرى موضوعات إلضافة وقٌت هناك ليس وبالطبع

املوضوعات.
باملحتوى املتعلقة القرارات بعض يتَّخذون الطالب ندع فإننا ذلك، من الرغم وعىل
موضوعات واختياِر يُلقونها، التي الُخَطب موضوع باختياِر لهم نسَمح إننا حيث بالفعل؛
الذي امُلحتوى حول أيًضا، الكربى العلمية األبحاث بل مقاالتهم، وكتابِة الفنية، أعمالهم
قراءات. مجموعة بني من االختيار للطالب يُتيحون املعلمني وبعُض استكشافه، يف يَرغبون
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إهدار بعدم تتَّسم والتي باملحتوى، املتعلقة الصغرية للقرارات أخرى احتماالت وتوجد
محارضة أثناءَ ستُغطَّى التي املوضوعات بتحديد لطالبه يسَمح معلًما أعرف كنُت الوقت.
عة. املتوقَّ املوضوعات تحديد للطالب اإللكرتوني الربيد رسائل ل وتُسهِّ االمتحانات. مراجعة
أسلوٍب إىل التحول بهدف ذلك فعلُت مرة، ألول االسرتاتيجية بهذه االستعانة بدأت عندما
تَعِرف طريقها فعن للتقييم؛ ممتازة آلية أيًضا أنها واكتشفُت املتعلم. حول أكثر يتمركز
يتشكَّك التي املحتوى أجزاء وتَعرف أهمية، ذات أنها الطالب يَعتقد التي املوضوعات أي

بالكامل. استيعابها يف الطالب
إلرشاك التدريس هيئات أعضاءُ بها يَستعني اسرتاتيجيات عدة السابع الفصل يُناقش
عىل الرتكيز عىل الطالَب ع تشجِّ للُمراجعة اآلليُة وهذه االختبارات، أسئلة وضع يف الطالب
إال أنواعها، بكل املعلومات يتذكَّرون طالبي إنَّ اإلجابات. عىل الرتكيز من بدًال األسئلة،
االمتحانات أسئلة وضع تمريُن كان وإذا بالسؤال. اإلجابة ربط عن عادًة يَعجزون أنهم
السؤال عن بأنفسهم اإلجابة عىل أيًضا الطالب سيُساعد فإنه التقييم، عنرص عىل يَشتمل
بَمجيء الحال انتهى ما وإذا االختبار؟» أجل من معرفته إىل أحتاج الذي «ما املتكرِّر:
يَمنح هذا فإن األسئلة)، هذه من مختلفة ِصيَغ (أو الطالب ابتَكَرها التي األسئلة بعض
شديدة. بجدية يأخذونه تمريٍن إىل ل يتحوَّ ثَمَّ ومن اليشء؛ بعض بالسيطرة شعوًرا الطالَب
بمنهج الخاص امُلحتوى عىل السيطرة من مزيًدا الطالب (١٩٩٣) بالك ويمنَح
بمعنى الدرايس؛ الكتاب داخل تغطيته» «تتمُّ فاملحتوى امُلعدَّل؛ العضوية الكيمياء مادة
يحدث ما بالك ويصف الكتاب. يف املرشوحة املوضوعات عن محارضاٍت يعطي ال أنه
بجلسات كثريًا أشبه نحٍو عىل تُدار امُلحاَرضة أصبَحِت «حاليٍّا، قائًال: الدراسة قاعة يف
صعوبًة يُمثِّل ما يحدِّدوا أن محارضة كل بداية يف الطالب من أطلب عام، بوجٍه … املناقشة
وخالل باملوضوعات، قائمًة نَعدُّ مقرتحاتهم، وِمن عنه. التحدَُّث يُريدون وما إليهم، بالنسبة
ربما املوضوعات، هذه بخصوص يُواجهونها التي املشكالت مع التعاُمَل أحاوُل املحارضة
للمساعدة» تقديمه يُمكنني آخر يشء أي أو األمثلة، تقديم أو والرشح، التوضيح طريق عن
ال هذا بأن بالك يردُّ فحينئٍذ كارثة، لوقوع بوصفة أشبه وكأنه هذا بََدا إذا (ص١٤٢).
وأسأل أدخل حني املحارضة عىل تخيِّم ال الفوىض أن للدهشة املثري «من قائًال: يحدث،
والجدوُل الحايل، الفصل سياق يف يدور املوضوع ألن عنه؛ التحدُّث يريدون عما الطالب
املحارضات فحضوُر الدرايس، املنهج بخطة ٌح موضَّ الفصول هذه عىل للعمل ص املخصَّ
أشُعر املحارضات، يف ما. نوًعا باالختالف املحارضات تتَِّسم ودائًما ُمتعة، بمنزلة يوم كلَّ

138



السلطة توازن

جرَّاء من ضغوٍط بأيِّ أشعُر فال للطالب؛ يتَّضح وهذا بالوقت، وأستمِتع باالسرتخاء
بالعمل يَنشغلون ما عىل مًعا نعَمل وإنما العلمية؛ املادة لتغطية محموم سباٍق خوِض

(ص١٤٤). الحايل» الوقت يف عليه
يف باملعامل الخاص التصميم يف الطالب شاَرَك كيف (١٩٩٧) تيشينور يَصف
وبراون، وبيرتمان، (تيل، دراسٍة عىل الضوءَ الثاني الفصُل ألقى وقد الوظائف، علم مادة
الدراسة قاعة داخَل بالطالب املعلُم يلتقي حيث الرياضيات؛ مادة عىل أُجريت وقد (٢٠٠٨
حلِّ عىل الطالب يعمل حيث املعمل؛ يف املحارضات باقي وتُعَقد األسبوع، يف واحدًة مرًة
يُحدِّدون وإنما حلِّها، عىل سيعَملون التي املسائَل يُحدِّدون ال الطالب هؤالء املسائل.
ال التي املسائِل تحديِد طريق عن وذلك املحارضات؛ تلك يف تغطيتُه تتمُّ الذي املحتوى
لها. إجابة إىل يَحتاجون التي واألسئلة فيها، يتشكَّكون التي والحلوِل حلها، يَستطيعون
املنهج محتوى بخصوص ة مهمَّ قرارات اتخاذ الطالب يستطيع املواقف بعض يف
ولكنها العليا، الدراسات مواد إحدى أدرِّسها التي الجامعي التدريس مادُة تُعدُّ الدرايس.
قسٍم بأي مقيَّدًة لسُت أنني يعني وهذا العليا، للدراسات آَخر برنامج أي يف مطلوبًة ليست
حة املرجَّ والقراءات باملوضوعات طويلة قائمًة ابتكرُت ولقد معينة. موضوعات لتغطية
سبب عن قصريًا مقاًال الطالُب يكتب درايس، واجب أول إىل وبالنسبة الدراسية. للمادة
عىل سيُساعدهم أنه يَعتقدون الذي املحتوى وما تعلُّمه، يأُملون وما املادة، لهذه دراستهم
قائمًة يَبتكرون ثم الزمالء، مع املقال هذا الطالب يتَشارك التعليمية. أهدافهم تحقيق
أستعني ثم األولوية، بحسب املوضوعاِت واألفراُد املجموعاُت وتُرتِّب حة. املرجَّ باملوضوعات
جدوًال، وأضع الدراسية، املادة يف تغطيتُها ستتمُّ التي املوضوعات لتحديد بقوائمهم
األغلبيُة استبعَدِت وإذا والدراسة. االهتمام محل باملوضوعات لة الصِّ ذات القراءات وأجمع
الدراسية واجباته بأحد االستعانة عىل الطالب ذلك ع أُشجِّ الطالب، أحد به يهتمُّ موضوًعا

باستفاضة. ليَدُرسه املوضوع هذا الستكشاف

التقييم أنشطة (4-3)

القرار، اتخاذ عملية يف الطالب إلرشاك التعليمية الساحة عىل آَخر تحديًا التقييم يعدُّ
أنَّ كما وحدهم، التدريس هيئات أعضاء عىل ِحْكًرا التَّعلُّم عملية تقييُم كان فلطاملا
قدرتهم عىل بالسلب يؤثِّر الدرجات عىل الحصول أجل من الطالب يُعانيه الذي الضغَط
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الطالب إلرشاك طرق ة ثمَّ ذلك، من الرغم وعىل عملهم. تقييم حيال باملوضوعية التحيلِّ عىل
حيث املوضوع؛ هذا ملناقشة ص مخصَّ السابع والفصُل زمالئهم، وأعمال عملهم تقييم يف
نة. امُلتََضمَّ املشكالت أيًضا يناقش كما األمثلة، من متنوعة مجموعة عىل الفصل يحتوي

مع متزامنًا إرشاًكا الطالَب — الدرايس املنهج بخطة ُمرتبطة — أنشطة عدُة تُِرشك
والسياساِت الدراسية، املادة وأنشطِة الدراسية، بالواجباِت املتعلقة القرارات اتخاذ عملية
هيئِة عىل هنا مقدَّمة األنشطة وهذه التقييم. واسرتاتيجياِت الدرايس، واملنهِج بها، املرتبطة
يسمح الدراسة. قاعة داخل السلطة توزيع إعادُة بها يُمكن التي الطرق لبعض ٍص ملخَّ
ويُِعدُّ للمادة. الدرايس املنهج خطة تصميم يف بُمساعدته للطالب ص١) ،٢٠٠٠) جونسون
للدراسة، األول اليوم يف الخطَة ع يوزِّ ثم امُلحاَرضة، بدء قبل الدرايس املنهج خطَة جونسون
ويبدأ العريض. بالخط «ُمسوَّدة» كلمة األوىل الصفحة من العلوي الجزء يف يَكتب ولكنه
يرغبون عما ليتحدَّثوا بعض مع بعضهم شخصيًة مقابلًة يُْجُرون الطالب بجعل امُلحاَرضَة
يسمعه ما جونسون ويدوِّن اآلَخرون، يقوله فيما ويتَشاركون املادة، هذه يف دراسته يف
املنهج خطِة ُمسوَّدُة أيديهم ويف صغرية مجموعات يف الطالب يجتمع ثم الطالب. من
ونتائج الخاصة، احتياجاتكم عىل «بناءً التشجيعي: السؤال هذا عن ليُجيبوا الدرايس
الدراسية؟» املادة تعديَل تَودُّون كيف إسهاماتكم، بإدراج والتزامي الشخصية، مقابالتكم
ويُفيد الدرايس. املنهج خطة أجزاء من جزء أي عىل التعديالت لتقديم بهم ب ُمرحَّ فالطالُب
املقرتحات هذه من والعديُد املقرتحات، من متنوعة مجموعة قدَّموا الطالب بأن جونسون
للخروِج االسِتسهاَل الطالب فيها حاَوَل واحدًة حالًة أتذكر أن أستطيع «ال ممتاًزا. كان
بعنايٍة جونسون ويدرس (ص١). الدراسية» املادة فاعلية إضعاف أو املوقف هذا من
مقرتحاتهم. من ممكن عدد أكربَ ن يتضمَّ بحيث الدرايس املنهج خطَة ويُعدِّل إسهاماتهم،
الدراسية، املادة بخصوص القرارات اتخاذ عملية يف الطالب إرشاك عىل رائع مثال وهذا
الدراسية. املادة نَزاهة لضمان امُلعلِّم ُسلطة من الكايف القدر عىل يحاِفظ نفسه الوقت ويف
األنشطة عىل أخرى أمثلٌة ظهرت ،٢٠٠٢ عام الكتاب لهذا األوىل الطبعة صدور منذ
(٢٠٠٣) َهد سوزان تُعطي إذ الرتبوية؛ األدبيات يف الدرايس املنهج بخطة امُلرتبطة
الدرايس، املنهج لخطة العريضة» «الخطوَط االجتماع علم إىل مدخل مادِة يف طالبَها
والقراءات النصوص جانب إىل أسبوع، كلَّ دراسته املطلوب املوضوع عىل تَحتوي التي
الطالب من فاملطلوُب دراسية؛ واجبات أي عىل الدرايس املنهج خطُة تحتوي ال اإلضافية.
نادًرا الطالب أنَّ حني «يف الدراسية. الواجبات ابتكاُر مهمتُها مجموعاٍت يُشكِّلوا أن هو
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األغلبية فإنَّ الدراسة)، قاعة داخل جماعي اختبار (مثل: مبتَكرًة أفكاًرا يقرتحون ما
الخاصة التفضيالت عىل املناقشاُت وتركِّز ما، حدٍّ إىل تقليدية الدراسية للواجبات العظمى
هذه كل تقديم توقيت إىل باإلضافة الشَفهية، العروضالتقديمية أو األبحاث أو باالختبارات
املرتبطة بالتفاصيل َهد سوزان مقال ويَزخر (ص١٩٨). وأهميتها» الدراسية الواجبات
النشاط أن َهد وتَذُكر بشدة»، «إيجابيٍّا الطالب فعل رد وكان وتنفيذه. النشاط بتصميم
أشبه األمر «كان الطالب: أحد تعليق من يتَّضح كما أخرى، جوانب من الطالب ي ينمِّ
أعمال، جدول ي وتلقِّ الدراسة قاعة دخول من فبدًال مختلف؛ أمر وهو لطة، السُّ بَمنْحنا

(ص٢٠٠). بنا» ا خاصٍّ أعمال جدوَل نحن نصنَع
علم مادِة لدراسِة لني املسجَّ الثانية الفرقة طالَب (٢٠١١) جيبسون لورا تحدَّت
شخيصٍّ مغًزى ذات املادة تكون بحيث الدرايس؛ املنهَج موا يُصمِّ أن الشيخوخة اجتماع
منح أن يَزعمون قد البعض أن مقالها يف جيبسون لورا ح وتوضِّ إليهم. بالنسبة هادف
تجربتها، بسبب أنه غري الدرايس. املنهج بنزاهة يُِخلُّ املادة أهداف لوضع لطَة السُّ الطالب
علمية، درجة عىل الحصول ورشوط األكاديمية بالرشوط الوفاء املمكن «من أن تؤمن
الناحية ومن (ص٩٦). نفسه» الوقت يف التعليمية النتائج وتحقيق الطالب، وتمكني
واجبًا وعرشين واثنني املادة، لدراسة ممكنًا هدًفا خمسني للطالب قدَّمت اللوجستية،
لتسليم النهائية املواعيَد الطالب حدَّد بينما املقال)؛ يف ُمدَرج (جميعها مختلًفا منزليٍّا
لورا حدَّدت ثم إليهم. بالنسبة أهميتها عىل اعتماًدا أولوياتها ورتَّبوا الدراسية، الواجبات
لهذه الطالب منحها التي األولوية عىل بناءً الدراسية الواجبات هذه أهميَة جيبسون

للغاية. إيجابيٍّا الطالب فعِل ردُّ كان أخرى ومرًة الواجبات.
إعادة يف الطالب إرشاك تجربة عن (٢٠٠٨) وفيلتون ولونج مينز تحدَّث وأخريًا،
غري مادٍة منهُج وهو األسايس، التعليم بمرحلة املعنيَّة الدراسية املناهج أحد تصميم
تشكيِل يف مًعا التدريس هيئة وأعضاء الطالب من كلٌّ شاَرَك حيث كبري؛ حدٍّ إىل ُمستَحبَّة
«تساءلنا يقولون: وكتبوا الدرايس، املنهج تصميم إعادِة مرشوِع بتنفيِذ اضطلَعْت لجنٍة
صية التخصُّ واملعرفة الرتبوية بالِخربة يتمتَّعون الجامعية املرحلة طالُب كان إذا عما
عىل كنا إذا عما تساءلنا أنَّنا كما بالكامل. جامعي منهٍج تصميِم يف للمشاَركة الكافية
كنا … الدراسة قاعة داخل السلطة هيكلِة إعادِة عمليِة عىل سيطرتنا عن للتخيلِّ استعداٍد
وليس الطالب، مع السلطة مشاركة يف حقيقية رغبًة نمتلك أن بد ال أننا من يقنٍي عىل
فهل ذلك. لتحقيق أُنْملة َقيْد التحرُّك دون والتعاون املشاركة إىل بألسنتنا الدعوة مجرد
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ينبَغي وهل الرأي؛ يف معهم اختلفنا ما إذا الطالب برأي لالستعانة ُمستِعدِّين فعًال كنا
ويصف باإليجاب، التساؤالت هذه كل عن تجربتُهم أجابَْت (ص٢). ا؟» حقٍّ ذلك فعل لنا
بَحَث أنه كما الجديدة، للمادة درايس منهٍج خطِة البتكاِر به استعانوا الذي األسلوَب املقاُل

ْلطة. السُّ تقاُسم عىل القائمة األنشطة من النوع هذا نها تضمَّ التي املشكالِت

لالهتمام املثرية التطبيق مشكالت (4)

يُمكن هل عنه: اإلجابة إىل الفصل هذا سعى سؤاٌل هو بالتطبيق املتعلقة األسئلة أهمِّ أحد
عىل السيطرة من مزيًدا الطالَب لتمنَح التعليمية والِخربات األنشطة من مجموعة تصميم
السؤال، هذا عن اإلجابة ملعرفة تسعى كنَت وإْن تعلُّمهم؟ عملية عىل تُؤثِّر التي القرارات

باستفاضة. ودراستها الفصل هذا يف الواردة األمثلة مناَقشِة عىل عك أُشجِّ فأنا
أسئلة ثالثُة لنا تَظَهر الفصل، هذا يف توضيحية كأمثلة املستخَدمة التجارب ضوء يف

وهي: أََال أخرى؛

الطالب؟ لتحفيز الكايف ْلطة السُّ مقداُر ما (١)
معها؟ للتعامل استعداٍد عىل الطالب يكون التي القرارات مقداُر ما (٢)

لهم؟ املخوَّلة الرتبوية باملسئولية أخلُّوا قد أنهم املعلِّمون يَعرف كيف (٣)

ذلك ومنذ واقعية، إجابات الكتاب هذا من األوىل الطبعة تأليف أثناء يف لديَّ يكن لم
عىل يتعنيَّ يزال ال أنه إال السنوات، تلك خالل أفضل إجاباٌت تُتاح أن آمُل كنُت الحني،
إجابًة األسئلة هذه عن اإلجابُة املتعلم، حول امُلتمرِكز بالتدريس املعِنيَّة الرتبوية، األبحاث

أهميتها. من بالرغم موضوعية

الطالب؟ لتحفيز الكايف السلطة مقداُر ما (1-4)

ز يحفِّ مثًال) الفصل هذا يَقرتح كما القرارات اتخاذ (حيال بالسلطة التمتُّع كان إذا
الذين امُلحاِرضين إىل بالنسبة األمر؟ هذا يستلزمها التي السلطة مقدار فما املتعلمني،
بإمكانهم حيث عملية؛ بطريقة السؤال هذا عن اإلجابة يُمكن األساليب، بهذه يستعينون
لديهم الحافز تأثري مدى ويالحظوا القرارات، التخاذ تقديرية سلطًة الطالَب يمنَحوا أن
الضوءَ الثاني الفصل ألقى التي األبحاث، بعض وتشري هذا. حدوث وتوقيت التعلُّم، عىل
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املزيد بتحقيق يوحي ما (وهو أفضَل درجاٍت دراسات عدة ل تُسجِّ حيث اإلجابة؛ إىل عليها،
التقديرية السلطة من ا جدٍّ ُمتواضع قدٍر ملنِح كنتيجة أكثر إيجابيًة هاٍت وتوجُّ التَّعلُّم) من
٢٠٠٩؛ وفايس، وجونسون وباتل أرمربوسرت األبحاث: هذه عىل (مثال القرارات التخاذ
وفارما-نيلسون وكامبماير جورس ٢٠١٠؛ براون، دي إس ٢٠١٠؛ براون، بي بي جيه
من أكثر هو ما إىل بحاجة ولكننا تأكيد. بكل أيًضا تجربتي شهدتْه ما وهذا .(٢٠١٠
بها االستعانة يمكن إرشادية وخطوط مبادئ إىل بحاجٍة فنحن فردية؛ إجابات مجرد

ِمَهنية. ومواصفات معايري لتحديد
واحًدا طالبًا ز تحفِّ التي القرارات باتخاذ املتعلقة السلطة بمقدار الخاص والسؤاُل
شعرُت ككل. الِفرقة يف إيجابي تأثرٍي إحداَث تستلزم التي الزمنية الفرتة عن بسؤال مرتبٌط
يؤثر لم ولكْن الطالب، معظم لتحفيز السلطة من الكايف القدر توزيَع أعدُت وكأنني
التي املواد يف يَرُسبون طالب هناك يَزال فال الطالب؛ جميع عىل إيجابيٍّا تأثريًا القدر هذا
ال أنهم لدرجِة الجهد، من ضئيًال قدًرا يَبذُلون أو الجهد، بذل عدم ويختارون أدرِّسها،
كانوا إذا عما أتساءل نفيس وجدُت املادة. يجتازون يجعلهم الذي الكايف القدَر يتعلَّمون
رسبوا أنهم أم السلطة، من مفرًطا قدًرا أعطيتُهم تراني أم السلطة، من املزيد إىل بحاجٍة

والسيطرة؟ السلطة بمشكالت تماًما لها عالقَة ال عوامَل بسبب
اتخاِذ سلطَة الطالب منح املمكن من كان إذا عما التساؤل إىل املأزق هذا أدَّى
السلطة، من أكرب قدًرا الطالب بعض منح يمكن فهل متساٍو، غري نحٍو عىل القرارات
املكفولة وامُلنِصفة العادلة املعاَملة بمبادئ سيُِخلُّ هذا أنَّ أم أقل، قدًرا اآلَخر البعض ومنح
عدد االعتبار يف الوضع مع العملية، الناحية من ممكٌن هذا هل واألهم، الطالب؟ لجميع

الدراسية؟ الِفَرق معظم يف الطالب

معها؟ التعامل الطالب باستطاعة التي القرارات مقداُر ما (2-4)

نُْضجهم وبني الطالب، لتحفيز الالزِم القرارات مقداِر بني تواُزٌن هناك يكون أن يجب
ومزيٍد الحريات من بمزيٍد فيها يتمتَّعون ظروٍف ظل يف العمل عىل وقدرتهم الفكري
يكون القرارات أي بموضوعيٍة املعلمون د يحدِّ كيف هنا: والسؤال كذلك. املسئوليات من
إىل فيها يحتاجون القرارات وأي أنفسهم، عىل اعتماًدا التخاذها استعداد عىل الطالُب

وتقييمه؟ املدرِّس توجيه
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عملية بخصوص قرارات التخاذ جيًدا ُمستعدِّين غري الطالب ألنَّ مهمٌّ السؤال وهذا
باإلشارة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب امُلعارضون يُساِرع ما وعادًة التَّعلُّم،
مثل بالفعل، عليها يُسيطرون التي الجوانب بتلك يتعلَّق فيما وحتى السبب. هذا إىل
اتخاذ َضْعف عىل أدلًة املعلمني ُمعظم الَحَظ االختبارات، لخوض االستعداد طريقِة تحديِد
تي، خاصَّ األوىل للفرقة صة املخصَّ الدراسية والحلقات اللفظي التواُصل مادة يف القرارات.
إطاٍر عىل الخطة هذه واشتملْت التايل، لالختبار أداءٍ خطَة يُعدُّون كانوا بطالٍب التقيُت
أتفاجأ كنُت ولطاملا االختبار، لخوض لالستعداد بها استعانوا التي باألنشطة وقائمٍة زمنيٍّ
ولطاملا الخطَّة، هذه مثل فيها يَضعون التي األوىل املرة بأنها يُخربونني الذين الطالب بعدد
خطة من جزء أيَّ يَتَّبعوا لم بأنهم االختبار أداء بعد أفادوا الذين الطالب عدُد أحبََطني
(أو تعلُّم حاَولوا ثم االمتحان، ليلة حتى انتظروا أي فْعَله؛ اعتادوا ما وفعلوا األداء،

معرفته. إىل بحاجٍة أنهم يظنُّون يشء كل حفظ) باألحرى
من ا جدٍّ قليًال قدًرا الطالب يَمتلك الجيدة، الدراسية للمهارات افتقارهم إىل باإلضافة
تجارب عىل ُمعتادون فهم تعلُّمهم؛ بعملية امُلرتبطة القرارات اتخاذ بخصوص الخربة
ما وحتى بحثية ورقة كل صفحة طول من بدايًة يشء، كلَّ املعلمون فيها يقرِّر تعليمية

معني. مجال يف ص للتخصُّ له تؤهِّ التي الفكرية بامَلَلكة يتمتَّع الطالب كان إذا
احتماالت تزداُد القرار، اتخاذ يف سابقة وتجارب قوية دراسية مهارات دون فمن
يرتكوا أن للُمعلمني ينبغي فهل سيئة. قراراٍت منهم) املستجدِّين سيما (ال الطالب اتخاذ
كذلك، األمر كان وإذا منها؟ يتعلَّموا أن أمل عىل السيئة القرارات بعض يتخذون الطالب
الذين الطالب ببعض تقريبًا، درايس فصل كل يف أحظى، إنني القرارات؟ هذه نوعية فما
النشاَط يختارون ال ولكنهم خاصتي، اللفظي التواُصل محارضات يف بانتظاٍم يُشاركون
تنادي ما بالضبط هي إسهاماتهم أن إىل أشري وعندما الدراسية. واجباتهم بتحديِد املتعلق
ما عىل بناءً درجاٍت عىل الحصول بإمكانهم أن بمعنى املادة، لدراسة املتَّبعة السياسُة به
لهم أتيح ال خطأ. ارتكبوا بأنهم لالعرتاف دوًما استعداٍد عىل يكونون فإنهم به، يقومون
االختيار. هذا لهم أتيح أن بي يَجدر ربما ولكْن الحقيقة، بهذه االعرتاف بعد االختياَر هذا
كان خطرية؛ عواقب له مادَّتي يف الطالب يرتكبها التي األخطاء من قليًال عدًدا إن
املادة، الجتياز درجة وعرشين خمس إىل بحاجٍة كان ألنه املادة يف رَسب طالب لديَّ
حصلَت التي الدرجات عدد «كم قائلة: سألته ومحبًطا، ُمتفاجئًا مكتبي يف جاءني وعندما
أنني عرفُت لو ولكْن بَتَاتًا، الدرجات أحسب لم أعرف، «ال قائًال: فأجابني عليها؟»
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إذا عما أتساءل التجربة هذه جعلتني الجهد.» من املزيَد بذلُت َلكنُت درجات، يَنقصني
لم حيث الدرايس؛ الفصل خالل الطالب عىل الدرجات عدد إجمايل توزيُع عيلَّ يتعنيَّ كان
واجب كلِّ درجاِت عىل يحتوي جدوًال أعطيتهم ألنني رضوريٍّا؛ كان األمر هذا أن أظنَّ
فإنهم درجاتهم، تتبَّعوا ما إذا بأنهم أُذكِّرهم دراسيٍّا واجبًا لهم أعدُّ مرة كل ويف درايس،
يواجهون ال الطالب ومعظُم للمادة، الدرايس التحصيل من بالضبط موقفهم سيَعرفون
هذا يناسبهم مًدى أي إىل باستمرار الطالب يخربني الواقع، يف النظام. هذا مع مشكلًة
الرتكيز عليهم ل يسهِّ وهذا غامًضا، لغًزا ليس الدراسية املادة يف أدائهم فمستوى النظام؛

املادة. دراسة تستلزمه الذي الجهد عىل
درجة وعرشين خمس إىل بحاجة كان الذي الطالب، هذا فعل رد فإن ذلك، ومع
مستوى تفوق درجاته متابَعُة كانت هل بالغ؛ بذُعر شعوري يف تسبََّب املادة، الجتياز
املعلمون د يحدِّ كيف أعرف وال مسئول؟ وغري كسول طالٍب مجرد كان أنه أم قدراته،
مقابل يف الفرد مأزَق أيًضا املثال هذا ح ويُوضِّ حدوثه. بعد أو حدوثه قبل كهذا شيئًا
يتعاملوا أن الفرقة طالب أغلب فيها يَستطيع التي املواقف تلك عن ماذا بأكملها. الِفْرقة
يستطيع ال بينما لهم، امَلمنوحة السلطة أو السيطرة بزمام اإلمساك أو القرارات، اتخاذ مع
ونحتاج نظري، وجانب عميل جانب لها األسئلة هذه بذلك؟ القياَم اآلَخرين الطالب بعض

إجاباتها. معرفة إىل

الرتبوية باملسئولية أخلُّوا قد أنهم املعلمون يَعرف كيف (3-4)
إليهم؟ املخولة

بالتوجيه املتَِّسمني املستقلني املتعلمني عن يَكتبون الذين أولئك يرى بالفعل، ذكرُت مثلما
غري فاملعلمون ذلك، ومع التَّعلُّم. عملية من النهاية يف يَنسحبون املعلمني أن الذاتي
املهارات إتقان عن سنوات تَفصلهم طالبنا فمعظُم املرحلة؛ هذه يف التقاعد إىل مضطرين
الفكرة ولكن تعلُّمهم، عملية عن كاملًة املسئولية ل لتحمُّ الالزَمني الفكري بالنضج والتحيل
ال للمعلم الراهن الوقت يف مخوَّلة مسئولياٌت توجد ال النهاية يف أنه هي األساسية
عن ال التعليمية، بمسئوليتنا نُخلُّ فإننا وهكذا للمتعلمني. وتفويضها عنها التنازل يُمكن
بهذه للقيام نختاره الذي التوقيت طريق عن وإنما مسئوليات، من عنه نتنازل ما طريق

النقلة.
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الطالب، معظم مع منه نبدأ الذي املوضع بخصوص مناقشتنا االعتبار يف وبالوضع
وباألحرى السيطرة، من بقدٍر يَحتفظوا أن فيها املعلمني عىل يجب جوانب توجد فإنه
بوابَة باعتبارها تُستخَدم الدرجات أن بما املثال: سبيل عىل السيطرة؛ من كبري قدر
املهنية، والكليات العليا الدراسات بأقسام االلتحاق مثل التالية، التعليمية للتجارب عبور
بعملية الخاصة الرئيسية املكوِّنات عىل السيطرة من بقدٍر يَحتفظوا أن املعلمني عىل إذَن
بعض يف لها وفًقا الدرايس املنهُج يُرتَّب التي الطريقة االعتبار يف وبالوضع التقييم.
يتَّفق وعندما ، معنيَّ بتسلسل املواد تُدرَّس فعندما الدراسية، والربامج صية التخصُّ املواد
معينة، دراسية ملقررات تَنتمي معينًة موضوعاٍت هناك أنَّ عىل التدريس هيئات أعضاء
محتوى ون يغريِّ الطالب تركوا ما إذا املعلمني جانب من مسئول غري ًفا ترصُّ فسيكون
من الكثريُ أماَمهم يزال ال الذين املستجدِّين، الجامعيِّني الطالب حالة ويف الدرايس. املنهج
األنشطة تصميم عىل السيطرة من كبري بقدر يحتفظوا أن املعلمني عىل التطوير، مراحل
باإلضافة املعلم، نظر وجهة فمن إذَن، بها. الخاص والنسق الدراسية والواجبات الدراسية
يضع أن أيًضا عليه يجب معيَّنة، قرارات اتخاذ عىل الطالب من مجموعٍة لقدرِة تقييمه إىل

األكرب. السياق ذات املشكالت هذه اعتباره يف
زمام وترك السلطة عن تخىلَّ املعلم أن مالحظة السهل من املواقف، بعض يف
التدريس، بهيئة مدرِّس عن البحث إىل اضُطِررُت مرة ذات الئق. غري نحٍو عىل السيطرة
يَحرتم لم الذي الجديد املدرِّس عىل بشدة الطالب واعرتض مريض، زميٍل محلَّ ليحلَّ
كانوا ما أفهم لم بأنفسنا.» مجموعتنا عمَل نقيِّم «نحن قائلني: املادة، مدرِِّس سياساِت
يضُع ثم األخرى، املجموعات به تقوم ما تقيِّمون أنكم «أتقصدون فسألتُهم: يَقِصدون؛
فأجابوني املجموعات؟» تلك تقدير تحديد موعد يَحني عندما تقييَمكم اعتباره يف املعلم
تقديراتهم هذه وتكون تقديرات، ونُعطيهم األخرى املجموعات نقيِّم إننا «كال، قائلني:
إجابتهم: وجاءت تستخدمونها؟» التي املعايري «ما سألتهم: هذا، عىل ا وردٍّ الدراسية.»
تمنحون «هل قائلًة: آخر سؤاًال فسألتهم فحسب.» يستحقونه الذي التقدير نُعطيهم «إننا
نعطي ال إننا «كال، إجابتهم: لتأتيني جيد؟» من أقل تقديًرا املجموعات من مجموعة أيَّ

السياسة. تلك استمرار يف رغبوا أنهم عجب وال ا.» جدٍّ وجيد ممتاز سوى تقديرات
التفكري إعادَة عادًة يُربِّر مما صعوبًة؛ أكثر القرارات تكون مبالغًة، األقل الحاالت ويف
القرارات اتخاذ يف التدريس هيئات أعضاء معظم يتحكَّم األخالقية. املسئوليات هذه يف
برسعة السلطة من كبري قدٍر عن تخلِّيهم احتمالية أن لدرجِة بالكامل، التَّعلُّم عملية بشأن
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فإنَّ نكتًة، ألقوا إذا أنهم من املعلمني بخوف أشبه األمر للغاية. مستبَعًدا يبدو ا جدٍّ كبرية
بصفتهم بمصداقيتهم يخلُّوا ثمَّ ومن الطالب؛ إىل بالنسبة «تسلية» مصدَر يجعلهم ذلك
يف املذكورة األمثلة بأن أوِمن ال ولكنني املوقف، عىل يعتمد األمر بالطبع، تربويني! ُمعلِّمني

للمعلم. والتعليمية الرتبوية باملسئوليات تخلُّ الفصل هذا

ولعلَّ الجزء، هذا يف امُلثارة األسئلة عىل أكثر حاسمة إجابات تقديم بإمكاني أن لو وددُت
ألي يُمكن أسئلٌة فهذه لها، «الصحيحة» اإلجابات اقرتاِح من أهمُّ ذاته حد يف األسئلة طْرَح
للتغيريات دراستهم أثناء االستفادة بهدف يَطرحها أن التدريس هيئات أعضاء من عضو
لدراستها نَجتمع أن يجب أسئلة أيًضا هناك ولكن املجال. هذا يف يُجرونها قد التي
قاعدة تطوير إىل يسعون امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز بالتدريس منَّا امللتزمون دام ما وبحثها،

املهنية. ممارستنا عليها تَرتِكَز أن يجب معرفية
الدراسة، قاعة داخل السلطة موازيَن املتعلِّم حول املتمرِكز التدريُس يُغريِّ الختام، ويف
التَّعلُّم؛ عمليات عىل السيطرة بعَض الطالَب التدريس هيئة أعضاءُ يمنح أن يتطلَّب فاألمر
السلطة، عىل قبضتَهم التدريس هيئة أعضاءُ يُحِكم بالجامعات، الدراسة قاعات معظم ففي
تقريبًا. وحدهم عليهم يقترص هذا وكل سيطرتهم، ويُحِكمون النفوذ، عىل ويَستحِوذون
املعلِّم، حول تمركَُّزه يُواِصل التدريس يجعل ما هو السيطرة من القدر هذا عىل والحفاظ
مع السلطة مشاركُة يُمكن التَّعلُّم. عملية عن تماًما يَنفِصلون الطالب يجعل ما وهو
فاملعلمون مذهلة؛ نتائج عن يُسِفر ما عادًة بهذا والقيام الثقة، عىل قائمًة مشاَركًة الطالب
الطالب جانب من احرتاٍم هيئِة عىل أخرى مرًة إليهم تعود ولكنها السيطرة، عن يتخلَّْون

أيًضا. لها واملحبِّني التعلُّم، عملية يف واملشاركني زين امُلحفَّ
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املحتوى وظيفة

تقديره، ويَصعب ُمبهًما املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس قرارات عىل السلطة تأثري كان إذا
التدريس من النوع هذا أساليب إنَّ حيث وواضح؛ مباِرش تأثريٌ الدراسية املادة فلُمحتوى
تَستغرق أنها كما والتلقني، الحفظ عىل القائمة التقليدية التدريس أساليب من فاعليًة أقل
املادة، دراسة أثناء تغطيتُه يمكن الذي املحتوى حجم يُقلِّل ما وهو الوقت، من املزيَد
فحجُم األساليب؛ تلك عن الدفاُع التدريس هيئات أعضاء من كثري عىل معه ويَصُعب
الربنامج وُسمعة امُلحاِرض، مصداقيَة تمسُّ مسألٌة هو الدراسية باملادة الخاص املحتوى
املنصوص املحتوى يُغطَّ لم وإذا املعلمني. كاهل عىل تقع التي املهنية واملسئولية الدرايس،
بل التالية، املواد دراسة يف صعوبًة يواِجهون الطالب فإن الدرايس، املنهج خطة يف عليه
وظائفهم لشغل لهم تأهُّ عىل تشهد التي االختبارات يف سرَيُسبون أنهم ذلك من األسوأ
أنفسهم يُلِزمون َمْن إىل بالنسبة هنيِّ بيشء ليست باملحتوى املتعلقة وامَلخاوف املستقبلية.
لدراسة املحتوى توظيف طريقَة يُغريِّ أن منَّا يريد َمْن إىل أيًضا وبالنسبة املحتوى، بتغطية

املواد.
التوصية طريق عن ليس املحتوى؛ عن خة املرتسِّ اآلراء عىل بالرد الفصل هذا يبدأ
األسباب عرض طريق عن وإنما املحتوى، من كبري قدٍر تخصيِص دون املواد بدراسة
هذا يَستعرض منطقية. تَُعد لم املحتوى تغطية بخصوص الحالية اآلراء أن اعتبار وراء
ُمتمركزًة التدريس أساليُب تكون عندما املحتوى وظيفة مفهوم يتَّسع كيف أيًضا الفصل
باألسئلة ويُختتَم التوضيحية، األمثلة من متنوِّعًة مجموعًة الفصل يقدِّم كما املتعلِّم، حول

املادة. دراسة عرب ممتدٍّ بدور املحتوى يضطلع عندما تُثار التي
بني اإلنرتنت شبكة عىل جرى حواٍر من نسخًة أحُدهم إيلَّ أرَسَل أشهر، بضعة قبل
حيث الكتاب؛ هذا من األوىل الطبعَة قرءوا الذين التدريس هيئات أعضاء من مجموعٍة
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الذي الفصَل يخص فيما املشكالت أنواع جميَع واجهُت «لقد يقول: املشاركني أحد كتب
ومن مناهجنا، تماُسك من يُقلِّل أن شأنه من أقلَّ محتًوى فتدريُس املحتوى؛ يتناول
هل املهنية.» حياتهم لخوض الطالب إعداد مستوى ويُضِعف األكاديمية، املعايري مستوى
املتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب تخلُّ هل املحتوى؟ وظيفة تغيريُ سيُحِدثه ما هذا
االعتبار يف السؤالني هذين لنضع إياه؟ تعلُّمهم وبطريقِة الطالب يتعلَّمه الذي باملحتوى

التعليمية. الطالب تجارب يف للمحتوى املختلف الدوَر استكشافنا أثناء

التغيري؟ إىل يحتاج الذي ما (1)

يشء هو املحتوى أن فكرة سيَّما وال املحتوى، يف تفكرينا طريقة هو التغيري إىل يحتاج ما
املحتوى و«تغطية» دوًما. أفضل ذلك كان املحتوى، حجم زاد كلما أنه وافرتاض «نُغطِّيه»،
أو كهذه تعليقاٍت أبَديْنا مرة كم للنقاش. قابل وغريُ تفكرينا طريقة من ل متأصِّ جزءٌ
قبل العلمية املادَة تلك غطيُت «لقد «… سنُغطِّي «اليوم غرار: عىل تعليقات سمعناها؟
يف سنُغطِّيه الذي ما نقرِّر أن علينا املنهجية، التغيريات هذه «مع مباَرشًة.» امتحان آِخر
امتحان!» آخر منذ املحتوى من املعلمة غطَّتْه الذي الكمَّ أصدِّق «ال دراسية.» مادة كل

بل للكلمة، الحريف باملعنى نُغطِّيه ال فنحن مجازي؛ تشبيٌه هو املحتوى «تغطية» إن
التشبيه هذا يتضمنه ما (٢٠٠٥) وماكتايت ويجينز من كلٌّ ح ويوضِّ مجازيٍّا. هنا نتحدث
الرسير كمفَرش السطح، عىل موجود يشء إىل «تغطية» كلمة «تُشري بقولهما: املجازي
فعندما سطحي؛ بيشء يوحي فإنه التدريس، مجال يف التشبيه هذا استخدام وعند مثًال.
التفاصيل عىل منا، قصٍد دون الرتكيز، إىل الحال بنا ينتهي … العلمية املادة «نغطِّي»
كذلك تأتي «تغطية» وكلمة (ص٢٢٩). التفاصيل» هذه من أيٍّ يف ق التعمُّ دون السطحية
سبيِل يف محدَّدة مسافٍة َقْطع أْي األرض؛ من مساحة تغطيَة نقصد حني الحريف باملعنى
الحقيقي املعنى نَقصد أكنا سواء كبرية، مساحة تغطية عن نتحدَّث «فعندما ما؛ رحلٍة
يعني ال هذا ولكن شوًطا، قطعنا قد نكون كُمعلِّمني، املجازي املعنى أو كُمسافرين،

(ص٢٢٩). هذه» «رحلتنا» من بارزة فكرٍة أو معنًى أيَّ استخلصنا أننا بالرضورة
«التدريس ف املعلمني، معظم يُدركه أمٌر وهو التعلُّم؛ بالرضورة تُساوي ال والتغطية
سبيل يف املتعلِّم جانب من الناجحة املحاوالُت وإنما تعلُّم، عن أبًدا يُسِفر ال ذاته حدِّ يف
يف املتعلم لنجاح نتيجًة يأتي الدرايس والتحصيُل حقيقي. تعلُّم عن يُسِفر ما هي التعلُّم
ص٢٢٨). ،٢٠٠٥ وماكتايت، (ويجينز وفائدة» مغًزى ذا له امُلقدَّم التدريس أسلوب جعل

150



املحتوى وظيفة

يُخِفق ربما حال. أي عىل املعلم مسئوليَة صارت املحتوى تغطية ولكن األمر، هذا نُدرك إننا
مشكلتنا. وليست ُمشكلتهم هذه ولكن بتغطيته، ُقمنا ما استيعاِب أو تعلُِّم يف الطالب
ما أنجزنا أننا عن ُمفِصحني املجال هذا يف والعاملني وزمالءنا أنفسنا نواجه أن ويمكننا
أسلوُب يُسِفر عندما أنه بحقيقِة أنفسنا نواجه ما نادًرا ولكن إنجازه، باملعلمني يُفرتَض
ق يحقِّ بذلك فإنه يشء، أي تعلُّم عن مطلًقا يُسِفر ال أو التعلُّم، من قليل قدٍر عن التدريس

اإلطالق. عىل منها أيٍّا ق يُحقِّ ال أو األهداف، من قليًال عدًدا
عادًة فإنها ُممنَهج، لنقاش مطروًحا موضوًعا املحتوى تغطية تكون أن من وبدًال
أخفْقنا كيف حول النقاش فيدور وُمتشابكة. مختلطة ملوضوعاٍت جانبيٍّا نقاًشا تكون ما
استيعاب يف ُمتفانني ليسوا الطالب ألن غالبًا فيه؛ املرغوب األداء مستوى عىل الحفاظ يف
من نَنتهي أن األحوال من حال بأي لنا يتسنَّى وكيف يكونوا، أن عليهم يجب كما املحتوى
عىل التدريس هيئات أعضاء ومعظُم الدرايس، الفصل ينتهي أن قبل كله املحتوى رشح
والبعُض املحتوى، من ُمفِرطة ية َكمِّ ن تتضمَّ يدرِّسونها التي املواد بأن لالعرتاف استعداٍد
حجم يُقلِّلوا أن يودُّون بأنهم املطروحة) النقاش موضوعات عدد إىل (استناًدا يعرتفون
يف تفكرينا طريقِة عىل كبري بتأثري تحظى ال املناقشات هذه أن إال يغطونه، الذي املحتوى

ندرسها. التي املواد يف للُمحتوى استغاللنا أسلوِب أو املحتوى،
بضعة وجود من الرغم عىل الرتبوية، األدبيات يف بانتظاٍم املوضوع هذا عن يُكتَب ولم
بعض ت نُِرشَ الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصداَر تلْت التي السنوات فخالل استثناءات،
ليست (وهي هيستوري» أمريكان أوف جورنال «ذا دورية يف لالهتمام املثرية املقاالت
تتناول التي للمقاالت قسم عىل باستمراٍر تحتوي ولكنها ذاتها، حد يف تربوية دورية
موجزة تمهيدية دراسة يف املحتوى تغطية موضوَع املقاالت هذه تناولْت وقد التدريس)،
«االنتقادات أن (٢٠١١ وفويلكر، (سيربيس املقاالت أحد ويَذكر الدرايس. ص التخصُّ ملواد
قرن عىل عمُرها يزيد التاريخ، مادة منهج تغطية نحو ه املوجَّ التدريس بأسلوب الخاصة
من بدايًة (ص١٠٥١)، املنهج» تغطية أسلوب «أصل عرض املقال يُواصل ثم الزمن.» من
كتب ،٢٠٠٦ عام نُِرش مقال ويف عرش. التاسع القرن أواخر يف عنها أُعرب التي املخاوف
تغطية نحو هة واملوجَّ املثالية املوجزة التمهيدية الدراسة إن أقول «عندما يقول: كالدر
شيئًا أقول ال فأنا البالغ، وأثره التاريخ بجمال الطالب لتعريف مضلِّلة طريقٌة هي املنهج
كل أن حني ويف حال. أية عىل الرتبوية األوساَط يُصيب الجمود ولكن ا. مستجدٍّ أو ُمنَْكًرا
بتكنولوجيا يُقَصد كان حني األيام تلك إىل بذاكرتك ُعْد — َ تغريَّ قد الدراسة يمسُّ يشء
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لتغطية العتيقة األساليُب ظلت — السوداء والسبورة امُلنسدلة الخرائُط الدراسة قاعة
(ص١٣٥٩). حالها» عىل هي كما املنهج

يًا تحدِّ يمثِّل قويٍّ محتًوى من تخلو التي الدراسية املوادَّ يتناول ال التغيري وهذا
التغيريُ هذا وإنما األمر، ذلك عىل التأكيد تكرار إىل بالحاجة أشعر ألنني هذا وأقول فكريٍّا،
الذي التَّعلُّم، من النوع هذا أن فكرة أْي املنهج؛ لتغطية املجازي التشبيه بتحدِّي مرتبٌط
الطالب. تلقني طريق عن املحتوى التدريس هيئة أعضاءُ «يغطي» عندما يحدث نؤيِّده،
من يعرفونه يكونوا لم شيئًا ووضوح بدقة الطالب «تلقني إن (٢٠٠٠) فينكل ويقول
وهذه (ص٢). للتدريس» أسايسٌّ «أسلوٌب التدريس هيئات أعضاء إىل بالنسبة هو قبُل»
«لتغطيته»، موجوًدا شيئًا املحتوى اعتبار إنَّ التغيري. إىل بحاجٍة التي التفكري طريقة هي

املهمة. التَّعلُّم مهارات ي تنمِّ أو التعلَُّم ع تشجِّ بطرق املحتوى نستغلُّ ال يجعلنا
فكما املحتوى، عن الغطاء» املعلمون «يكشف أن امُلعاِرض املجازي التشبيُه يقرتح
سوداء سبُّورة أمام مباَرشة يَقف ألستاٍذ كاريكاتوري رسم أسفل املكتوبة العبارة تقول
كشف وإنما املحتوى، تغطية هو هدفك «ليس مسألة: من أجزاء جانبيها أحد عىل مكتوب
فكرِة جوهَر بدقة يصفُّ املناِقض التشبيه هذا أن من الرغم وعىل منه.» جزء عن الغطاء
إذا أوضَح يَصري الرضوري التغيري فإن املحتوى، حيال املتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس
املحتوى، بتغطية يتعلَّق ال فاألمر جانبًا. أنواعها بجميع امَلجازية التشبيهات وضعنا ما
قاعدًة ر لنطوِّ املحتوى نستغلُّ فنحن هدفني، لتحقيق املحتوى ذلك باستغالل يتعلَّق وإنما
بعلم خاصة موادَّ يدرسوا أن الطالب عىل يتعنيَّ وال دوًما. علينا يتعنيَّ كما معرفية،
التعليمية، شهاداتهم يف ُمدَرج آَخر ص تخصُّ أي أو الفيزياء، أو االجتماع علم أو األحياء
التَّعلُّم مهارات لتنمية املحتوى نستغلُّ أننا كما املجاالت. هذه عن شيئًا يعرفون ال وهم
الدراسة إنهاء بعد تنتظرهم التي التعليمية حياتهم مدار عىل الطالُب إليها يحتاج التي

الجامعية.
أََال سواء؛ حدٍّ عىل له وُمناِقض املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس ُمرتبط افرتاٌض ة ثمَّ
«الجيدة» الدراسية املناهُج تزدحم دائًما. أفضل ذلك كان املحتوى حجم زاد كلما وهو:
ٌ خطأ ثمة — الرتبوية الخطايا تَكثُر حيث — العلمي البحث جامعات يف حتى باملحتوى،
كتاب كان املعقد. املحتوى من كبرية بكمية املواد تدريس وهو: أََال تجنُّبه؛ يَجدر تدرييسٌّ
صفحات حجُم وبلغ صفحة، ٨٣٨ من يتكون دَرستُها التي الكيمياء» علم إىل «مقدمة مادة
حجمه بلغ بخطٍّ داخله املحتوى وُكِتب سنتيمرتًا، ٢٧٫٩٤ × سنتيمرتًا ٢١٫٥٩ الكتاب هذا
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أن من الرغم عىل فقط، أرباعه ثالثة دراسة من انتهينا وقد ضخًما، كتابًا كان نقاط. ٨
ُمرِهق. ماراثون سباق بخوِض أشبَه كانت دراسته

الحجم ما هو: أبًدا نطرحه ال ولكنَّنا املحتوى بشأن نطرحه أن ينبغي الذي والسؤال
من تمثِّل موَجزة، تمهيديٍة موادَّ دراسِة عن نسأل حني األهمية يف غاية سؤاٌل وهو الكايف؟
استعراَض إن الدراسية. صات التخصُّ أحد مع للطالب الوحيَد التعاُمَل النموذجية الناحية
ارتفاٍع عىل املحتوى فوق بالتحليق أشبه أسبوًعا عرش خمسة خالل درايس ص تخصُّ أيِّ
واختصاصات فرعية مجاالت إىل صية التخصُّ املجاالت هذه وتنقِسم فائقة. وبرسعة شاهق

تماًما. جديدة دراسية صات تخصُّ إىل تنقسم وأحيانًا أخرى،
بخصائص تحَظى الطالب إىل الدراسية مجاالتنا لتقديم محاوالتنا كانت لو ماذا
بضعة يَمنُحَك ما لشخٍص الجيد فالتقديم جيًدا؟ تقديًما لبعض بعضهم األفراد تقديم
شخًصا تراه أنك بمعنى إليك؛ بالنسبة لالهتمام مثريًا يبدو الشخص ذلك تجعل تفاصيل
كلِّ من ل متأصِّ جزءٌ لالهتمام املثرية والتفاصيُل أكثر. عليه التعرف وربما مقابلته، تودُّ
يحدِّد الجيد التقديم أن كما ا. جمٍّ حبٍّا صاتنا تخصُّ نحبُّ السبب ولهذا درايس؛ ص تخصُّ
للواليات الغربي الساحل إىل ينتمي «كالكما غرار: عىل الطرفني؛ بني املشرتكة النقاط بعض
«كما نورثويست.» رشكُة تُنتجه الذي بالنبيذ اهتماَمه اآلَخر يشارك منكما «وكلٌّ املتحدة.»
عىل الحوار بْدءَ ل تسهِّ املشرتكة النقاط هذه مثل املشرتكني.» األصدقاء من عدًدا لكما أنَّ
إليك لهم. نُدرِّسه الذي واملحتوى الطالب بني نربط أن يُمكننا نفسها وبالطريقة أكرب، نحٍو
متنوعة كيميائية مواد عدة تَلتهمون ألنكم اهتماَمكم؛ الكيمياء مادُة «ستُثري املقدمة: هذه
املكونات قائمَة قرأتم أْن لكم سبَق هل اإلفطار؟ حبوَب يتناول منكم واحًدا كم يوم. كلَّ
أليس كيماويات، إنها يها، تهجِّ تستطيعون ال التي الكلماُت تلك الُعلبة؟ عىل املوجودة
هذه صياغَة أعيُد إنني اإلفطار؟» وجبة عىل تتناولوها أن لكم ينبغي وهل هي؟ ما كذلك؟
املقدمات أما املحارضات. إحدى يف مرة ذات سمعتُها والتي الكيمياء، ملادة الرائعة املقدمة
التي التفاصيل مئات عىل وتشتمل بأكملها، املرء حياِة قصَة ترسد التي تلك فهي السيئة

األساس. من أهمية ذي غري أو لالهتمام مثري غريَ منها الكثري يبدو
األساسيات أفهم جعلتني إنها حيث َدَرستُها؛ التي الكيمياء مادة محتوى أحببُت لقد
مرشوعي وأعددُت األوزون. طبقة استنزاف وظاهرة الحراري، االحتباس بظاهرة الخاصة
آديرونداك. جبال منطقة يف الحمضية األمطار الدرايسعن الفصل نهاية يف للتخرج البحثي
ولكنني خاصتنا، القوارب وتجديف اقتصادية سيارة قيادة رضورة وراء السبب عرفُت لقد
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الكيمياء بني العالقَة ترى التي الدراسة قاعة يف الوحيدة الطالبة أنني شعرُت ما كثريًا
مادًة بصفتها اجتيازها أجل من املادَة يَدُرسون فكانوا الطالب باقي أما اليومية، والحياة
وبعد الكيمياء، مادة دراسة من فيه انتَهْوا الذي الوقت وبحلول إليهم. بالنسبة إجبارية
يشء كلَّ ينسوا أن وتمنَّوا كتابها، باعوا ثَمَّ ومن تُعِجبْهم؛ لم أنها أدركوا عليها، تعرَّفوا أن
من الطالب انتهاء عن الناجمة الخطرية املشكالت ل نتحمَّ أن يُمكننا وال فيها. تعلَّموه ربما
آَخر درايس ص تخصُّ أي أو االقتصاد أو النفس علم أو األحياء أو الكيمياء مادة دراسة
من بتوجهات والخروج املعرفة، من قدر أقل سوى الدراسة هذه من يشء تحصيل دون

النوع. ذلك
غري باملواد مرتبٍط سؤاٍل مجرد ليس السؤال هذا للمحتوى؟ الكايف الحجم ما
هذا نطرح أن علينا يجب كما نُدرِّسها، مادة بكل مرتبط سؤال هو وإنما التخصصية؛
إجازِة شهادِة عىل للحصول اإلجبارية واملواد األكاديمية برامجنا تدريس عند السؤاَل
من للغاية قليًال عدًدا فإنَّ باملوضوع، صلة ذو السؤال أن من الرغم وعىل املهنة. ُمزاَولِة
التدريس هيئات أعضاءَ تُساعد إرشادية خطوًطا ر يوفِّ األساس، من ُوِجدْت إْن املعايري،
حجم زاد كلما بأنه القائل االفرتاَض جانبًا لنضع للمحتوى. املناسب الحجم تحديِد عىل
الكايف املحتوى حجم عن فكرة أدنى لدينا يكون ولن للطالب، أفضل هذا كان املحتوى
ُمناَقشة هي وإنما فحسب، قبُل من نطرحها لم بُمناَقشة ليست إنها مادة. أيِّ لتدريِس

التايل. القسم يف سنَستكشُفها التي لألسباب وذلك طويًال؛ طرُحها ر تأخَّ
تفكرينا طريقة وهي: أََال بسيطة؛ السؤال هذا عن اإلجابة التغيري؟ إىل يَحتاج الذي ما
ال إذ بسيطة؛ ليست السؤال هذا عن واإلجابة الطريقة؟ هذه تتغري ال ملاذا املحتوى. يف
خَلْطنا لقد موضوعي. نحٍو عىل عنه نتحدَّث لم أو قطُّ فيه نفكِّر لم شيئًا نُغريِّ أن يمكننا
ما وإذا املادة. وُسْمعة امُلدرس ُهِوية وهما: أََال آَخرين؛ وعنَرصيْن املحتوى تغطيِة بني
املحتوى اآلَخرين. العنرصين ِكال بمصداقية باملساس نخاطر فإننا املحتوى، وظيفَة ْنا غريَّ
ثمة األحوال؟ من حال بأي منه أقلَّ قدٍر تدريِس يف نرغب فلماذا ونحبُّه، نعرفه يشء هو

ال. أم ُمقِنعة كانت إذا ما نرى ودعونا أسباب،

تفكرينا؟ طريقُة تتغريَّ أن يجب ملاذا (2)

حقيقٍة من بدءًا أسباب، لعدة وذلك املحتوى؛ وظيفة يف تفكرينا طريقة تتغريَّ أن يجب
واملستمر. العميق التعلَُّم ع تشجِّ ال فحسب املنهج تغطية أن مفاُدها فعًال) حقيقٌة (وهي
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منشغلون — ُمعلِّمني بصفتنا — «نحن قائًال: محلها يف مالحظًة (٢٠٠٩) كارفاليو ويُبِدي
مًدى أيِّ إىل عادًة متجاِهلني املتاحة، املعلومات من قدٍر أكربَ للطالب نقدِّم أننا من بالتأكُّد
املعلمون يخطِّط إذ الواقع؛ أرض عىل املعلومات هذه تطبيِق عىل قادرين طالبنا يكون
توفري حساب عىل شاملًة تغطيًة العلمية املادة تغطية لصالح محارضاتهم وقِت الستغالِل

(ص١٣٢-١٣٣). العميل» والتطبيق التعلُّم فرصة
يتذكَّرون فإنهم املعلومات، من طوفانًا الطالب يواجه عندما أنه األبحاث تثبت
أثبتت «لقد غالبًا. ذلك بعد ينَسْونها ثم االختبارات، أداء أثناء ويَسرتجعونها التفاصيَل
للشك، مجاًال يَدَع ال بما املاضية، سنًة والعرشين الخمس مدار عىل الرتبوية األبحاث
ذاكرتهم يف يُختَزن ال املحارضات، طريق عن الطالب إىل يُنَقل ما وهي: أََال بسيطة؛ حقيقًة
املرحلة يف تعلَّمته ما كلِّ من تتذكَّره الذي ما الشخصية، تجِربتَك اسرتِجْع طويل. لوقت

ص٣). ،٢٠٠٠ (فينكل، الجامعية؟» واملرحلة الثانوية
(٢٠٠٦) وستيوارت باكون أجرى حيث األبحاث؛ من مميز واحد مثال عىل نظرًة لنُلِق
وهي املستهلك؛ سلوك مادَة ويَدرسون التسويق، مجال يف صني متخصِّ طالب عىل دراسًة
املهنية، باملمارسة الصلة وثيِق محتًوى وذات ممتعًة تبدو امُلختار، دراستهم مجال يف مادة
ْت تمَّ الذي املحتوى معظم أن الباحثان وَجد املمتع، املمتدة الدراسة منهج وباستخدام
اقرتََحا التوصيات، من مجموعٍة بني وِمن عامني. مرور بعد نُِيس قد املادة لدراسة تغطيته
ُعْمق عىل الرتكيز لصالح املحتوى بطول وا يضحُّ أن التدريس هيئات أعضاء عىل يتعنيَّ أنه
نكره أننا من الرغم عىل أنه تذكُُّر بمكاٍن األهمية «من ييل: ما إىل ال وتوصَّ املحتوى. ذلك
عابرة بصورة تغطَّى التي املوضوعات فإن لدينا، لة املفضَّ املوضوعات بعض عن» «التخيل
األمر يف ما كلُّ بالفعل، عنها تخلَّيْنا قد نكون وهكذا مغًزى؛ ذات بطريقة تُختَزن ال فقط
عدٍد تغطية علينا يجب يشء، كل عن التخيلِّ تجنُّب أجل ومن واضًحا. يكن لم هذا أن

(ص١٨٩). العمق» من بمزيٍد املهمة املوضوعات من قليل
يَنساه الذي املحتوى قدَر توثِّق التي املراجع من طويلة قائمة إىل أغلبنا يحتاج وال
نطلُب فعندما بأنفسنا؛ والرباهنَي األدلَة نرى إننا املادة، دراسة من االنتهاء بعد الطالب
عليهم يبدو «تعلَّموه»، مصطلح تذكَُّر املادة، اختبار عىل أسبوَعني مرور بعد الطالب، من
محاولٍة يف يطوُل الصمت ولكن قبُل، من امُلصطَلح سمعوا ربما أنهم ويظنون االرتباك،
نتحدَّث بما تَربطه التي الصلة واسرتجاِع بالضبط، املصطلح ذلك يعنيه ماذا لتذكُِّر منهم
حيث األساسية؛ املواد سلسلة يف التالية املادة دراسة عند نفسه اليشء ويتكرَّر اآلن. عنه
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اإلجبارية املادة يف ا جدٍّ وجيد ممتاز تقديرات عىل حصلوا الذين الطالب أمامك يَجلس
معرفتهم عن يَستفِرس سؤاًال تطرح وحني التالية، املواد لدراسة أساسيٍّا رشًطا تُعتَرب التي
بالتخمني. ولو يجازف طالبًا وجدَت ما إذا الحظ سعيَد ستكون معيَّنة، ملعلومٍة السالفة
الطالب يحتاج التي التعلُّم مهاراِت ي تُنمِّ أو املعرفية القاعدَة ي تُنمِّ ال املحتوى فتغطيُة
قيامنا يف التفكري رضورة وراء سبب أهمُّ هو وهذا العايل؛ التعليم تجِربة من اكتسابها إىل

الوحيد. السبَب هذا ليس ولكن تغطيته، بخالف امُلحتوى حيال بيشءٍ
يشء كلَّ الطالب لتعليم املحتوى من ا جدٍّ كبري قدر يوجد الحايل، الوقت ففي
يف ُمضاَعفة وبأضعاٍف باستمرار املعرفة وتزداد يشء، أيِّ عن معرفته إىل يَحتاجون
طوال يتعلَّمون الطالب يظلُّ الجامعية، الدراسة من االنتهاء فبعَد صنا؛ تخصُّ مجاالت
عن للحديث شخصية مقابلة يف مرة ألول (١٩٨٨ (وايمر، بنابر التقيُت عندما حياتهم.
التعليم مرحلة يف الحياة مدى «التَّعلُّم عنوان تحت كروبيل، مع بالتعاون ألَّفه، كتاٍب
تعليم يف تفكرينا طريقة وَصَف ٢٠٠٠)؛ الثالثة، طبعته يف اآلن متوافر .١٩٨٥) العايل»
أن ًحا موضِّ التطعيم»، طريق عن «التعليم ب أشبُه بأنها معرفته إىل يحتاجون ما الطالب
هو إليه، يَحتاجون ما كلَّ هذا يكون أن أمِل عىل املحتوى من «جرعًة» الطالب إعطاء
«تعلُّم» فكرَة مدركني وهم الجامعة من الطالب ج يتخرَّ أن يجب للتفكري. َمِعيبة طريقة

نفسه. للمحتوى استيعابهم قدر بنفس املحتوى
التَّعلُّم مهارات يَلتِقطون الطالب أن افرتضوا لطاملا التدريس هيئات أعضاء أن كما
حلِّ مهاراِت ون يُنمُّ للمسائل حلِّهم أثناء أنهم بمعنى التَّعلُّم؛ عملية أثناء يحتاجونها التي
فإنهم نقدية، بطريقة يفكِّر التدريس هيئات أعضاء أحد يالحظون عندما أو املسائل،
قَطَعه الذي السبيل هو وهذا بها. التفكري عليهم يتعنيَّ التي الطريقة أنها يستنتجون
بعض يسلكه الذي السبيل هو هذا يزال وال متمرِّسني، متعلِّمني نصري لكي معظمنا
املعرفة حقَّ يعرف وُمعظمنا الطالب، أذكى يكونوا ألن الطالب هؤالء يَميل أيًضا. الطالب
ا جدٍّ األذكياء (حتى الطالب فجميُع اليوم، الجامعيِّني الطالب أغلبيَة يُمثِّلون ال هؤالء أن
تنميِة كيفيُة مباَرشًة لهم تُدرَّس حني أفضل نحٍو عىل التَّعلُّم مهارات ون يُنمُّ منهم)
وإنما الصدفة، ملحض املهارات هذه تنميُة تُرتَك ال عندما أْي فيها؛ املرغوب التَّعلُّم مهاراِت
يتَّبعون الذين فاملعلمون التدريس. عملية من وهادًفا مقصوًدا جزءًا باعتبارها تُدَمج
إليها يحتاج التي واملهارات املعرفية القاعدَة ون يُنمُّ املتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس أسلوَب

امُلتمرِّسون. املتعلمون
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الدرايس، املنهج من لتدريسه املتاح والقدر املحتوى تغطية فاعلية عدم إىل باإلضافة
وراء أخري سبب يوجد مباَرشًة، التعلُّم مهارات تنمية إىل الهادف التدريس إىل والحاجة
الراهن، الوقت ففي تغطيته؛ يجب شيئًا املحتوى اعتبار حيال ه التوجُّ تغيري رضورة
املكتبة، إىل الذهاب إىل بحاجٍة أَُعد لم حيث املحتوى؛ من هائلة كميات التكنولوجيا تُتيح
هذه من والكثري اإلنرتنت، شبكة عرب قراءتها أريد التي املقاالت جميع تتبُّع فيُمكنني
أعتقد ملؤلِّف قرأُت وإذا املصادر. إىل مباَرشًة تقوُدك خارجية روابط عىل تحتوي املقاالت
فالفوارُق ألَّفها، التي األخرى األعماَل يَعرض الرسيع فالبحث جيد، مستًوى ذات أعماله أن
املتعلِّقة األسئلة من كاملة سلسلًة أيًضا أثارت أنها كما مذهلة، التكنولوجيا أحدثَتْها التي

الجامعي. والتعليم الدراسية املواد يف املحتوى بوظيفة
املتعلمني أن يعنيان إليها، الوصول سهولة إىل باإلضافة امُلتاحة، املعرفة فَحْجم
أيِّ إىل الة الفعَّ البحث محركاُت تقودنا حيث املعلومات؛ إدارة مهاراِت تنميِة إىل بحاجة
نصُل كيف إذَن، املعلومات. أفضل إىل دوًما تقوُدنا ال ولكنها معرفته، يف نرَغب قد يشء
كيف املعتَمدة؟ غري املصادر تلك عن املعتَمدة املصادَر يفصل الذي ما املعلومات؟ تلك إىل
الهائلة املعلومات كميات تنظيم يمكن كيف املعلومات؟ من الكايف القدَر لدينا أن نَعرف

أيًضا؟ مفيدًة جعلها بل دمُجها، يُمكن وكيف تقريبًا؟ موضوع أي يف املتاحة
سهولُة فهل أكثر، فلسفيًة بَكْونها التكنولوجيا أثارتها التي األسئلة بعض تتَِّسم
عليهم هل أقل؟ قدًرا الطالب بمعرفة يَنتهي قد األمر أنَّ تعني املعلومات إىل الوصول
إىل ل التوصُّ يمكن دام ما مقتضياٍت من تَِبعها ما أو لويزيانا صفقة تاريَخ يعرفوا أن
بكونه الشهري ،(٢٠١٠) سانجر ويعارض ثواٍن؟ غضون يف السؤالني هذين عن اإلجابة
سانجر كتب فعندما أقل؛ قْدٍر معرفِة فكرَة ويكيبيديا، موسوعة تأسيس يف املشاركني أحَد
ال إليها الوصول يمكن التي املعلومات أن ذكر اإلنرتنت، شبكة بخصوص موضوٍع عن
عن برسعٍة يشء» «أي قراءة عىل بالقدرة التحيلِّ «إن واالستيعاب. الفهم يتطلَّبه ما تغريِّ
أو املعرفة اكتساَب أن إال املعلومات، للمرء ر يوفِّ أن يُمكن عليه)، االطِّالع (أو ما موضوٍع
الحقيقة هذه من اإلنرتنت شبكُة تُغريِّ ولن نقدية. دراسًة دوًما يتطلَّب املوضوع استيعاَب

(ص١٦). مطلًقا»
الصعب من أن فأجُد مقنعة، غري أم مقنعة األسباب هذه كانت إذا بما يتعلَّق فيما أما
معظم يعرفها (التي األسباب هذه أن غري للتغيري، ذُِكرت التي تلك من أقوى أسباٍب تخيَُّل
الدراسية املناهَج مون يُصمِّ حني األغلبية به تقوم ما تغريِّ لم التدريس) هيئات أعضاء
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أصغر دراسية كتب اختياَر حون يُرجِّ ال التدريس هيئات أعضاء ومعظم ويُدرِّسونها،
يجعل ما إىل أرشُت لقد املحارضات. يف لتناُوله املنهج من أقل قدٍر اختياَر أو حجًما،
التوجه ذلك استكشاف إىل بحاجة أننا إال املحتوى، عىل بشدة الرتكيز يُواصلون املدرِّسني

التفصيل. من بمزيد

تفكرينا؟ طريقُة تتغريَّ ال ملاذا (3)

العمل إنَّ حيث العليا؛ الدراسات كليات يف املنَهج تجاه والوالء بااللتزام الشعور يبدأ
فاملعلم حرصية. شبه بصورٍة باملحتوى املعرفة من يَزيد املنهج تدريس عىل طوال لسنوات
ومعظم املحتوى، من هائل قدٍر بمعرفِة ويُنِهيه املهني مشواَره يبدأ النموذجي األكاديمي
أن كما ا. جمٍّ حبٍّا العلمية ملادتهم بحبِّهم ويُنهونه املهني مشوارهم يبدءون األكاديميِّني
عن املعرفة من ا جدٍّ قليل بقدٍر ويُنهيها املهنية حياته يبدأ النموذجي األكاديمي املعلم
املعرفة تلك من جزء استثناءات). توجد (وبالطبع ذاتها حدِّ يف والتَّعلُّم التدريس أساليب
يتضاءل والتَّعلُّم التدريس أساليب عن يُعَرف ما معظم أن إال الطريق، طول عىل يرتاَكم
يف االستثناءات وضع مع أخرى: مرًة (وأكرِّر ذاته حد يف الدراسية املادة بمحتوى مقاَرنًة

االعتبار).
نستوعب فنحن نحوه؛ نَنجذب فإننا املحتوى، ذلك حيال بالراحة نشُعر ألننا ونظًرا
رائعة يجعلها الذي وما أهميًة، تمثِّل وملاذا ثماَرها، تؤتي كيف رشح ويُمكننا املفاهيم،
يتَّسم وملاذا النقدي؟ التفكري هو ما أْي النقدي؛ التفكريَ تَرشح أن حاِوْل ولكن فعًال.
فات الترصُّ وتتَِّسم العملية املماَرسة من املعرفة تُكتَسب فعندما تمارسه؟ وكيف باألهمية؟
األكاديميِّني)، معظم إىل بالنسبة النقدي التفكري مع الحال هي (كما آيل طابع ذات بكونها
الكثري ك يتمسَّ السبب ولهذا يكتسبها؛ كيف أحٍد تعليُم اإلطالق عىل السهل من ليس فإنه

بشدة. يُحبونه وما املعرفة، حقَّ يَعرفونه بما التدريس هيئات أعضاء من
تمنِّي مجرد من أكثر هو ما عىل يعتمد املحتوى تجاه والوالء بااللتزام الشعور أن إال
املحتوى صار فقد قبُل، من ذكرنا وكما خاصتنا. الراحة منطقة خارج التدريس تفادي
من كبري قدٍر فوجوُد املادة؛ ومعلم الدراسية املادة من كلٍّ مصداقية مستوى لقياس أداًة
األكاديمي، املستوى عىل يَّة والجدِّ امة الرصَّ سمعَة املادَة يُكِسب باملادة الصعب املحتوى
املعايري، مستوى لخْفض ُمساوية منزلٍة يف يأتي — كان قدٍر بأيِّ — املحتوى وتقليُل
التدريس هيئات أعضاء من للغاية قليل وعدد ُمخاطرة، هذه املعلم. مصداقية وتراُجع
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يتقبَّل قد الجانبية، املناقشات تلك ويف لَخوضها. استعداٍد عىل امُلتفرِّغون) األساتذة (منهم
دام ما ولكن املحتوى، وظيفة تغيري إىل بالحاجة امُلنادي املبدأ التدريس هيئات أعضاء
التي الطريقة بتغيري املباَدرة يف يَرغبوا لن فإنهم السائد، هو امُلحتوى حياَل الحايل ه التوجُّ
املقام. هذا يف املربَّرة املخاوف بعُض وثمة يُدرِّسونها. التي املواد يف املحتوى بها يُوظَّف

يَعتمد درايس ص تخصُّ يف وتُدرَّس أساسيٍة موادَّ سلسلِة من جزءًا املادة كانت إذا
فصول عرشة تغطيَة فإن الرياضيات)، مادة (مثل سابق محتًوى عىل الجديد املحتوى فيه
بمصلحة سترضُّ عرش، الثالث بالفصل املواد سلسلِة يف التالية املادة تبدأ بينما فقط
ليَصريوا اجتيازه الطالب عىل يجب الذي املهنة، ُمزاَولِة إجازِة اختباُر كان وإذا الطالب،
وقرََّر املتنوعة، الُكَىل وظائف بخصوص معرفية أسئلة عىل يشتمل ُمعتَمدين، ممرِّضني
يُخِفق فربما شموًال؛ أقلَّ نحٍو عىل الُكليَتني موضوع تغطيَة التدريس هيئات أعضاءُ
هذا يف الرسوب عن يُسِفر ا ممَّ األسئلة؛ من وغريها األسئلة تلك عن اإلجابة يف الطالب

للخطر. الدرايس الربنامج ُسْمعَة يعرِّض وهذا االختبار،
أن التدريس هيئات أعضاءُ فيها يجد التي االنِْتقالية التجارب من أحذِّر ا حقٍّ إنني
وتدعوهم اإلقناع، شديدُة املحتوى تغطية يف التفكري طريقة تغيري إىل تدعو التي األسباَب
يف املوجود املحتوى يكون ربما الدرايس. الكتاب نصف تغطية عدم واختيار املخاَطرة إىل
مستوى عىل — لدينا تكون أن إىل لكْن عليه، يكون أن ينبغي ما ِضعَف الدرايس املقرَّر
وإىل املحتوى، من الكايف القدر بتحديد الخاص السؤال عن إجاباٌت — والجماعات األفراد
الدراسية والربامج الدراسية صات والتخصُّ التدريس هيئات أعضاء من أكرب عدٌد يواِجه أن
األحكام إطالق عىل بالقدرة نتحىلَّ أن املفيد من فإنه امُلحتوى، يف للتفكري السائدة الطريقَة

منه. يُحذَف وما الدرايس املقرَّر من يَبقى ما حيال السديدة
فيما التفكري دون املحتوى تغطية يف لالستمرار عذًرا أحًدا أمنح أن أريد ال ذلك، ومع
تدريسها يتمُّ التي الدراسية املقررات كانت إْن فحتى النحو؛ هذا عىل يُنَجز وملاذا يُنَجز،
يُة َكمِّ فيه تكون درايس برنامج يف دراسية مقرَّرات أو أساسية مواد سلسلِة من جزءًا تعدُّ
ُطرًقا يقرتح الفصل هذا باقي فإنَّ املهنة، ُمزاَولة اختباراُت تُمِليه ملا خاضعًة املحتوى
— جدٍّا محدود زمني إطار يف ولو حتى — املتعلم حول امُلتمرِكزة باألساليب لالستعانة
املزيد لون يتحمَّ الطالب لجعل وطرًقا الفعالية، من بمزيد املحارضة وقت إلدارة وطرًقا
يَزيدوا أن املعلمني وبإمكان أنفسهم. عىل اعتماًدا العلمية املادة تعلُِّم تجاه املسئولية من
يَْرشعوا أن األمر يف امُلهمُّ تغطيته، من بدًال املحتوى استغالل اتجاه يف رْي السَّ من يُقلِّلوا أو
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تُؤثِّر اآلن، حالنا هو كما املحتوى، عىل بالرتكيز امَلْعنيِّ ه التوجُّ اتباِع ُمواَصلَة إنَّ التحرُّك. يف
املحتوى. حجم تقليص سيؤثر ا ممَّ أكثر كثريًا؛ التعليمية املنشأة مصداقية عىل بالسلب

باألسلوب تَُدرَّس مادٍة يف وظيفتَه املحتوى يؤدِّي كيف (4)
املتعلِّم؟ حول امُلتمرِكز

تحقيق يف املحتوى وظيفُة تتمثَّل املتعلم، حول امُلتمرِكز باألسلوب تَُدرَّس التي املواد يف
معرفية، قاعدة بناء أجل ومن التَّعلُّم. مهارات وتنمية معرفية، قاعدة بناء هما: هدَفنْي؛
باالسرتاتيجيات االستعانَة التدريس من األسلوَب هذا يَتَّبعون الذين املعلمون يختار
أن الطالب من يُريدون املعلمون فهؤالء والدائم، العميق التعلَُّم ع تشجِّ التي التعليمية
الواقع. أرض عىل تطبيقه وسهولة للمنهج تذكُّرهم احتماليُة تزداد بحيث املحتوى؛ يفهموا
املعلمون يدرك الثاني، الفصل يف عليها الضوءُ أُلِقَي التي األبحاث االعتبار يف وبالوضع
باستخدام للطالب السماِح طريق عن تكون العميق التعلُّم لتشجيع طريقة أفضل أن
واقع ومن الدرايس؛ ص التخصُّ يف إنجازه تمَّ ما مستوى نفس عىل عمٍل إلنجاِز املحتوى

املجال. يف صون املتخصِّ يفعل مثلما يفكِّرون كيف الطالب يتعلَّم التجارب، هذه
يستغلُّونه أو املحتوى يف يفكِّرون ال املبتدئني أن املبارشة بالتجربة يعرف معظمنا
بخصوص واقعني يكونوا أن املعلمني عىل يجب أنه يعني وهذا نفسها؛ املحرتفني بطريقة
عن (٢٠٠٦) كالدر ويكتب الدرايس. التخصص يف الطالب يه سيُؤدِّ الذي العمل مستوى
يتعلموا أن امُلستجدِّين للطالب يمكن «هل يقول: للتاريخ تمهيدية مقدمة مادة يف طالبه
بإمكانهم أن إىل لت توصَّ دراساتي ولكن ال، بالطبع نفسها؟ املحرتفني بطريقة التاريَخ
بالتاريخ» واعية عقليٍة لتنميٍة الرضورية الخطوات من أساسية مجموعٍة تطبيِق تعلَُّم

(ص١٣٦٤).
يف فوىض املعلمون يواجه العلمية، املادة استخدام طريق عن الطالب يتعلَّم عندما
أو العلمية الطرق استخدام أو األدبي النقد مُلماَرسة األوىل محاوالتهم ففي التَّعلُّم؛ عملية
وقد فادحة. أخطاء ومعظمها األخطاء، أنواع جميَع الطالب يَرتكب حالة، دراسِة تحليِل
أحاول كنُت األسبوع هذا الكفاءة. عدم من النوع ذلك مع التعامل الخرباء عىل يصُعب
من بمزيد التفاح لتقشري السكِّني يَستخِدم كيف النمو يف إعاقٍة من يعاني الذي أخي تعليَم
إصبعك.» ستقَطع هكذا! ليس «كال! له: أقول وأنا فيه أَرصخ أالَّ حاولُت وبأمان. الحرص

160



املحتوى وظيفة

األسهل من سيكون توٍّا؟ أوضحتُه فيما البالغة الصعوبة وجه ما يفهم؟ أجعله كيف
تدريٍس مهاراِت يتطلَّب املبتدئني أخطاء مع التعامل إن بنفيس. التفاح له أقرشِّ أن كثريًا
املعلمون يعمل أن يجب املعلِّم. حول املتمرِكز التدريس قاعات يف بها يُستعان ما نادًرا
وعليهم بنَّاءً، تقييًما الطالب منح عىل قادرين يكونوا أن ويجب الطالب، مع مباَرشًة
أخرى، أساليب واقرتاح وبالطالب)، بهم (الخاصة اإلحباطات مع والتعامل بالصرب التحيلِّ

صغرية. كانت لو حتى باإلنجازات واالحتفال املتكرِّرة، املحاوالت وتَشجيع
هو للُمحتوى دراستهم أثناء الطالب مع التعامل طريقة تعلَُّم أن الحظ ُحْسن من
من بالرغم النَِّشط، التعلُّم عىل أُجِريت التي األبحاث من كبرية مجموعٌة تناولتْه موضوٌع
يطبِّقوا لكي للطالب الُفرص بتوفري َمْعنيٍّا يكن لم النَِّشط بالتعلُّم املبدئي االهتمام أن
أن إال املتعلِّم، حول تتمركز النشط التَّعلُّم اسرتاتيجيات معظُم عمليٍّا. تطبيًقا املحتوى
واعتربوا التَّعلُّم، عملية عىل أكثر الرتكيز أرادوا ألنهم بها؛ االستعانة يف يَرشعوا لم املعلمني
كان االسرتاتيجيات، بهذه االستعانة أثناء ويف السلبيِّني. للمتعلمني ِتْرياًقا االسرتاتيجيات
مختلًفا نوًعا عوا وشجَّ بفعالية، الطالب زوا حفَّ كيف أدركوا الذين املعلمني من الكثري هناك
لدرجِة عقود؛ عدة مدار عىل ُمتزايًدا النَِّشط بالتعلُّم االهتمام ظل لذلك وكنتيجة التَّعلُّم؛ من
االسرتاتيجيات من الكثري فيها بما النَِّشط، التعلُّم باسرتاتيجيات تزَخر الرتبوية األدبيات أن
الطالب قدرَة ي تُنمِّ بطرق املحتوى الستغالل بحرٍص مة مصمَّ فرًصا الطالب تمنَح التي
يَبحثون الذين للمعلمني ُمفيدة نصيحًة أيًضا تقدِّم األدبياُت وهذه واستيعابه. فهمه عىل
إليهم. بالنسبة جديٍد محتًوى عىل امُلبتدئون يعمل عندما بنَّاءة، بطريقة ل للتدخُّ طرق عن
املتمرِكزة التعليمية البيئات داخل للمحتوى العميق الفهم تشجيِع أهميِة قدِر وبنفِس
وكما البيئات. تلك يف التَّعلُّم مهاراِت تنميِة بهدِف أيًضا املحتوى يُستَغلُّ املتعلِّم، حول
مماَرسة من أصعَب يكون ولعله صعبًا، تحديًا الهدف هذا تحقيُق يمثِّل بالفعل، لُوِحظ
الطالب افتقار أن امُلعلِّمني معظم ويَكتشف املحتوى. الطالب إفهام بهدف التدريس
املرحلة إىل الطالب فيه يصل الذي الوقت ففي ُمحِبط، أمٌر األساسية التَّعلُّم ملهارات
وتتمثَّل الكتابي. والتواُصل والحساب القراءة تعلَّموا قد يكونوا أن ينبغي الجامعية،
األسايس، التعليم مستوى تراُجِع انتقاِد يف التدريس هيئات أعضاء لدى لة املفضَّ املناقشات
أخرى؛ واقعية حقيقٍة ضوءِ يف أهميتَها تَفقد آراء أية أن إال إليها، وصل التي الحالة ورثاءِ
األساسية، املهارات تلك إىل يفتقرون زالوا ما وهم الجامعات يف الطالب ج يتخرَّ فعندما
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بكلِّ العايل التعليم عاتق عىل باملسئولية األمور وأولياءُ العمل وأرباُب عون املرشِّ يُلِقي
وضوح.

ويذكر الطالب، لدى األساسية املهارات تنمية يف تفكرينا طريقُة تتغريَّ أن يجب لذا،
جامعيٍّا خريًجا ٧٤٥ من مكوَّنة بحثية عينة من فقط باملائة ١٤ أن (١٩٩٨) جاردينر
قىض الذي ص٤)، ،٢٠٠١) كيورا ويطرح يَستذكرون. كيف تعلَّموا قد بأنهم حوا رصَّ
يُمكن «كيف االستقرائي: السؤاَل هذا التَّعلُّم، مهارات عىل أبحاٍث إجراء يف املهنية حياته
الحقيقة األول؟ املقام يف قطُّ النهج هذا يُطبَّق لم لو االسرتاتيجي التدريس نهِج تصحيُح
عىل باعٌث نهٌج هو وإنما والتقويم، للتصحيح خاضع غري االسرتاتيجي التدريس نْهج أن
بذلك، القيام كيفيَة قطُّ تتعلَّم لم لو املالحظات تدويُن منك ع يُتوقَّ أن يُمِكن فال اإلثراء.»
الجامعيِّني الطالب عىل يتعنيَّ التي املهارات أنواع جميع إىل بالنسبة السهولة بهذه فاألمُر

إليها. يفتقرون ولكنهم بها، التحيلِّ
املعلمون يأخذ األمر، هذا وُمعاَلجة األساسية املهارات غياب تداُرك إىل باإلضافة
تلك الجد؛ محمل عىل ًرا تطوُّ األكثر املهارات تنميَة املتعلِّم حول املتمرِكز للتدريس املتَّبعون
املتعلمني جميَع تميِّز التي شموًال، األكثر واملهارات معني درايس ص لتخصُّ املميزة املهارات
«كاندي» ب الخاص الرائع التوصيف إىل دائًما أشريُ الذاتي. بالتوجيه املتَّسمني املستقلني
قدرة مائة من أكثَر فيه يذكر والذي التعليم؛ الذاتي للمتعلم ص٤٥٩–٤٦٦) ،١٩٩١)
مثل: مهاراٍت عىل القدرات هذه تَشتمل املستقلون، املتعلمون بها يتحىلَّ باألبحاث ُمثبَتة
واسرتجاعها، املعلومات لتحصيل رة متطوِّ ومهاراٍت والتنظيم، باملنهجية التحيلِّ عىل القدرِة

واالبتكار. باملرونة التحيلِّ عىل والقدرِة
باملحتوى؛ املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب يتَِّبعون الذين املعلمون، ويستعني
باملهارات الخاصة القصور أوُجَه حوا وليُصحِّ معرفية، قاعدة تطوير عىل الطالَب ليساعدوا
بكل القيام لهم يتسنَّى كيف ولكن تطوًرا، أكثر تعلٍُّم مهاراِت لديهم وا ولينمُّ األساسية،
إنني املادة؟ دراسِة مدِة أسبوًعا؛ عرش خمسة أو أسابيع عرشة غضوِن يف املهام هذه
نصائُح ثمة الكتاب، هذا من التايل القسم يف بالذعر. متزايًدا شعوًرا السؤال هذا يف أملُس
امَلْعنيَّنْي الهدَفني أن من الرغم عىل أنه نفهم أن أوًال ينبغي ولكن محددة، ومقرتحاٌت
ُمنفصالن هدفان هما التَّعلُّم مهارات وتنمية واالستيعاب الفهم لحثِّ املحتوى باستخدام
باألنشطة القيام طريق عن واحد آٍن يف الهدفني هذين تحقيق يمكن فإنه ذاتهما، حد يف
أنواعها اختالف عىل التَّعلُّم مهارات وتنمية املحتوى تدريس مع التعامُل ويكون نفسها.
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املحتوى، مع نتعامل أن ا فإمَّ اآلَخر، عن أحدهما بمعزل األمَرين يف نفكِّر عندما أصعَب
الهدفان هذان يُؤتَي أن يمكن املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس بيئة ويف املهارات. ي نُنمِّ أو

ُمتباَدل. نحو عىل معزَّزة بُطرق ثماَرهما
خمس بآِخر املثال يتعلَّق ثماره، األمر هذا يؤتي كيف ح يوضِّ بسيًطا مثاًال إليك
الطالب ب يتأهَّ حيث التدريس؛ ناحية من يًا تحدِّ تمثِّل والتي املحارضة، زمن من دقائق
صون يُخصِّ املعلمني معظم لالنرصاف. — واملادي الذهني املستوى عىل — أنفسهم إلعداد
أثناء املحتوى تغطيَة يواِصل منهم قليًال عدًدا أن من الرغم (عىل للتلخيص الوقت ذلك
موضوعات ص يلخِّ الذي هو املعلم يكون الدراسة قاعات معظم ويف الزمنية)، الفرتة هذه
معلِِّميهم تلخيص إىل يستمعون عندما التلخيص مهارَة الطالب يتعلَّم هل املحارضة.
نحٍو عىل املوضوعات تلخيَص يتعلَّمون إنهم األرجح؛ عىل اإلجابَة تعرف أنت اآلن، فحسب؟
مالحظاتهم يَستعرضون فلعلهم بأنفسهم؛ التلخيصات إعداد عىل يَعتادون حني أفضل
مسألٍة بخصوِص الزمالء أحد مع يتناقشون ولعلهم النقاط، أبرز تحت خطٍّا ويضعون
املحارضة، يف ُقدِّمت التي املسائل لتلك مشابهة مسألٌة وهي لها؛ حلٍّ إىل لوا يتوصَّ لم
كان ما وأيٍّا االختبار. يف مجيئها ع املتوقَّ من أسئلًة يُثريون ولعلهم قليًال، مختلفة ولكنها
العلمية املادَة يستعرضون إنهم حيث املحتوى؛ دراسة يف الطالب يُِرشك فإنه النشاط،
قدرتَهم ي تُنمِّ بأنشطٍة االستعانِة طريق عن ذلك ويفعلون املحارضة، هذه يف ُقدِّمْت التي

التلخيص. عىل
أكثر بل الوقت، لتوفري حيلة هي الهدَفني كال لتحقيِق واحد بنشاٍط االستعانة إن
يف الهدفني بني الدمج إن حيث ناجحة؛ بِزيجٍة قليًال أشبُه األمر إنَّ إذ أيًضا؛ ذلك من
َل تحمُّ إن اآلَخر. عن ُمنفِصًال منهما كلٌّ كان لو ا ممَّ أفضَل مًعا االثنني يجعل واحد نشاط
بأنفسهم الطالب وعي من يزيد املهمة النقاط واستعراِض ص ملخَّ إعداِد حيال املسئولية
تبدو ال َدوَّنوها التي النقاط بعض أن يكتشفون استعراضمالحظاتهم، وأثناء كمتعلِّمني.
يشء أيَّ يعني ال َدوَّنوه ما صار أو املالحظات، من الكايف القدَر يُدوِّنوا لم فربما منطقية؛
لتوضيِح مفيدة طريقًة يَُعدُّ الزمالء أحد مع الحديث أن يكتشفون ولعلهم إليهم. بالنسبة
اإلجابات. حفظ من أكثر منطقيٍّا يبدو االختبار يف ٍع متوقَّ سؤاٍل صياغَة أن أو فهمه، تم ما
الفائقة الرعاية من قليل بقدر املعلمون يستطيع مًدى أيِّ إىل التالية األمثلة من الكثري ويُبنيِّ
باعتبارهم — أنفسهم وعن التعلُّم عن الطالُب يكتشفه قد ما ويدعموا يُعظِّموا أن والتحفيز

بنفسه. املعلم يؤديَها أن من بدًال التَّعلُّم مهامِّ أداء يف يَرشعون حني — متعلِّمني
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من يقلِّل لم املحتوى وظيفة يف التغيري هذا أن عىل أكَّدُت الفصل، هذا افتتاحية يف
ذلك؛ حَدث كيف ح يوضِّ القسم وهذا أكرب، دوًرا جعله الحقيقة يف إنه بل دوره، أهمية
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس تتبَع التي الدراسة قاعة يف تغطيته تتمُّ ال فاملحتوى
نَربطه الذي العميق التعلُّم من نوٍع لتشجيِع هادف نحٍو عىل به يُستعان وإنما فحسب،
أكرب دوٌر وهذا التَّعلُّم، مهارات من مجموعٍة لتنميِة أيًضا به ويُستعان واالستيعاب، بالفهم

أصغر. دوٌر ال للمحتوى

التَّعلُّم مهارات لتنمية اإلرشادية الخطوط (5)

ألن تميل واالستيعاب الفهم لتطوير املحتوى والطالب املعلمون بها يوظِّف التي الطريقة إن
املحتوى يعرفون الذين املعلمون يستطيع حيث الدرايس؛ ص التخصُّ بإطار دًة محدَّ تكون
اختياَر املحتوى)، تدريس يف كبرية بخربة يتمتَّعون التدريس هيئات أعضاء (ومعظُم
استخداَمها؛ الطالُب يستطيع التي واملسائل والقراءات واملفاهيم والنظريات األمثلة أفضل
تقديمها كهذا لكتاٍب يُمِكن التي والنصيحُة العلمية. املادة تعلُّم إتقان عىل لتُساِعدهم
والبدء التلقني، يف اإلفراط عن التخيلِّ إىل املعلمني حاجة مثل: جوهريًة؛ أكثر قضايا تتناول
ص التخصُّ داخل امُلطبَّقة اآلليات الكتشاف باملحتوى؛ يستعينوا بأن للطالب السماح يف
استخدام يمكن كيف التدريس هيئات ألعضاء ح يوضِّ أن يستطيع كهذا وكتاٍب الدرايس.
لهذا صان مخصَّ التالينَْي القسَمنْي إن حيث الطالب؛ لدى التعلُّم مهاراِت لتنميِة املحتوى
يفصل التالينَْي القسَمنْي يف املعروضة التجارب من ا جدٍّ قليل عدد ذلك، ومع الغرض.
باالستعانة املتعلِّقة األمثلة هي وهذه وفهمه، املحتوى تحصيِل عن التعلُّم مهارات تنميَة
التعلُّم مهارات وتنمية الدراسية املادة محتوى يُقدِّمها التي املعرفة لبناء واحد بنشاٍط

كذلك.
التَّعلُّم، مهارات تنمية بخصوص اإلرشادية الخطوط من مجموعًة األول القسم يقدِّم
اعرتاضاتي من الرغم عىل — تماًما ُمدِركة فأنا لسببنَْي؛ ُمفيدة — نظري وجهة من — وهي
التدريس هيئات أعضاء معظم أن — الدراسية املقررات يف املوجود املحتوى كمية عىل
أكثر سيكونون أنهم إال الدرايس، املقرَّر محتوى من كبرية كميات تقليَل يستطيعون ال
اإلرشادية الخطوط هذه وتَفرتض منه، ومتفرِّقة صغرية أجزاء عن ولو للتخيلِّ استعداًدا
املحتوى ذلك تدريس عىل القائمني أن إال لتدريسه، املحتوى من كبري قدٌر هناك يزال ال أنه
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املحتوى هذا استغالل يُمِكن مًدى أيِّ إىل برؤية ُملتِزمني، يكونوا لم إْن اآلن، ون ُمهتمُّ
أثناء كنُت ا ممَّ أكثر اآلن، مؤمنة أنا ذلك، عىل وعالوًة الطالب. لدى التَّعلُّم مهارات لتنمية
يمكن باالهتمام الجديرة التعلُّم مهارات تنميَة بأنَّ الكتاب، هذا من األوىل الطبعَة تأليفي
أفضل، كان القدر زاد كلما بالطبع، ممكنة. زمنية فرتٍة أقل ويف تدريجية، بزيادٍة تحقيقها
الحالِة هذه ويف اإلطالق، عىل يشءَ ال من أفضَل القليل القدُر يكون األحيان بعض يف أنه إال

فعًال. كذلك األمُر
الهادف التدريس عىل املستجدِّين لهؤالء مفيدًة اإلرشادية الخطوط تكون قد ثانيًا:
التَّعلُّم مهارات لتنميِة بها القيام يمكن التي األمور وبعُض مباَرشًة، التَّعلُّم مهارات لتنمية
تتَِّسم ال هكذا، ومباِرشة. سهلة بأنها تتَِّسم كُمتعلِّمني بأنفسهم الطالب وعي وزيادِة
املعلمون عندها من ليبدأ السهلة املواضع بعض فهناك دة؛ معقَّ بأنها التَّعلُّم مهارات جميع

زة: ومحفِّ ُمفيدًة التالية اإلرشادية الخطوَط ذلك يجعل أن وآمل والطالب،
التعليمية امَلهارات لهذه واضح بفهم التطويري التفكري يبدأ تطويريٍّا: تفكريًا َفكِّر
التطويري املسار هذا تبدأ أن تُريد فأنَت إليها؛ يفتقرون التي أو الطالب، بها يتحىل التي
الذي املستوى حول واملواعظ الخطب يف الوقت تَُضيِّع ال حتى — الطالب يوجد حيث من
من متطور مستًوى إىل االنتقال بإمكانهم أن م تتوهَّ أن ودون إليه، يصلوا أن ينبغي
املستوى تقييم من ق التحقُّ بعد ولكن — أوًال األساسية املهارات يُتقنوا أن قبل املهارات

إليه. االنتقال عليهم الذي التايل املستوى وتحديد فيه، هم الذي
الدراسية والواجبات األنشطة من سلسلة يف التفكري أيًضا: التطويري التفكري ويَعني
فُمعظم املهارات. تنمية مسار عىل تقدًما يُحرزون الطالب ستجعل التي والفعاليات
دمج أو التحليلية، الحجج صياغة أو االستكشافية، األسئلة طرح يتعلمون ال الطالب
عملية ولكنها تدريجية، بأنها العملية هذه تتسم واحدًة. دفعًة كلها صية التخصُّ املعرفة
الفعاليات سلسلة يف الحال هي كما محدد، نظام هناك يكون عندما َوتِريَتُها تتسارع
التَّعلُّم تجارب عن التفاصيل من املزيد ويوجد يجتازونها. التي مسبًقا لها امُلخطَّط

التطويرية. املشكالت ملناقشة ص امُلَخصَّ التاسع الفصل يف املتسلسلة
التنمية. إىل بحاجة التي املهارات بتحديد إذَن سنبدأ امَلهارات: تَنمية إىل اْهُدْف
بذلك، طويلة قائمة تُعدَّ أن عليك يسُهل الطالب إليها يَفتقر التي العديدة املهارات يف
التي املهارات أكثر ما ذلك. بعد األولويات تُحدِّد أن يجب ولكن قائمة، إعداد يف بأس وال
وهاتان الدراسية! املادة هذه محتوى االعتبار يف الوضع مع إتقانها، إىل طالبك يحتاج
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بالكثري القيام محاولة إنَّ الطالب. عليه يعمل أن ينبغي ما هي مهارات الثالث أو املهارتان
مجموعة طريق عن تحقيقه يُمكن الذي الكبري األثر من يُقلِّل نفسه الوقت يف املهام من
وتوجد األهمية. شديدة تعليمية جوانب بضعة الستهداف مة املصمَّ املتكاملة األنشطة من
ال ولكن الجامعيِّني، الطالب معظم منها يُعاني املهارات بتنمية املتعلقة العيوب من الكثري
عظيم معلِّم يُدرِّسها التي املواد تلك يف حتى واحدة، دراسية مادة يف يشء كل إنجاز يُمكن

الطالب. مهارات تنمية يف ُمتفاٍن
املعلمني معظم يستطيع ال املهارات: لتنمية قصرية أنشطٍة يف َدْوِريٍّا الطالب ك أَْرشِ
األنشطة يجعل الذي السبب من وجزء املهارات؛ لتنمية كاملة محارضات يخصصوا أن
املتعلقة املشكالت مع بانتظام التعامل أن هو فيها املبذول الجهد تستحقُّ القصرية
املحتوى، يتعلمون أنهم استيعاب يف يبدءون فالطالب عات؛ توقُّ يخلق التَّعلُّم بمهارات
باعتبارهم بأنفسهم الوعي زيادة يف ويَرشعون للمحتوى، تعلُّمهم طريقة أيًضا ويتعلمون
لخلق بعض؛ عىل بعضها القصرية واألنشطة امُلستمرة التذكريية الرسائل وتَعتمد متعلِّمني.

بذاتها. القائمة الفردية األنشطة تُحدثه الذي التأثري ذلك من أكرب ُمرتاكم تأثري
هناك للتعلم: عاٍل باستعداد الطالب فيها يتمتَّع التي اللحظات تلك من استفد
التي الفرتات وتكون للتعلُّم، عاٍل باستعداد الطالب فيها يتمتَّع املادة دراسة أثناء فرتات
وباإلضافة الفرتات. تلك عىل وضوًحا األمثلة أكثر هي مبارشًة تتلوها أو االختبارات تسبق
فرصة بمنزلة الفرتات هذه تكون أن يُمكن املعرفية، األخطاء تصحيح عىل مساعدتهم إىل
خياًرا الرسيع العرض ببطاقات االستعانة تُعد هل للمذاكرة. املتَّبعة األساليب الستكشاف
املحارضة؟ يف امُلدوَّنة املالحظات نسخ إعادة من املستفاد ما املحتوى؟ هذا لدراسة جيًدا
ن ِممَّ يهم هل آخر، طالب من املالحظات ويطلب املحارضة عن الطالب يتغيَّب عندما
يُدوِّنها التي املالحظات يفهم مثلما املالحظات هذه يفهم هل املالحظات؟ عىل يحصل
بطاقات استخدام عن يتخلوا أن الطالب عىل يُميل ال املعلم أن اآلن تالحظ أنت بنفسه؟
املحارضات، حضور أو الخاص، بأسلوبهم املالحظات كتابة إعادة أو الرسيع، العرض
والدفاع يفعلونه بما االعرتاف عىل الطالب بها يشجع التي األسئلة املعلم يَطرح وإنما

عنه.
وجامعة، كلية كل يف تقريبًا التعلُّم: مراكز خرباء مع إيجابية َرشاكة يف اْدُخْل
تحظى أن الرائع فِمن التَّعلُّم، مراكز خرباء مع رشاكة يف يدخلوا أن امُلدرِّسون يستطيع
قاعات داخل الطالب مع عليه التدريس هيئات أعضاء يعمل ما يَدعمون هناك بزمالء
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يُعفيهم التَّعلُّم مراكز وجود أن يَعتِقدون التدريس هيئات بعضأعضاء ولألسف، الدراسة.
خرباء وسيُخربك باملهارات. الخاصة القصور أوجه عىل الطالب مع العمل مسئولية من
دون يُوحِّ عندما التَّعلُّم مهارات تنمية يف فاعلية أكثر نحٍو عىل يعملون بأنهم التَّعلُّم مراكز
االستنتاج، هذا صحة عىل كثرية أبحاث وتُؤكِّد التدريس، هيئات أعضاء مع الجهود

نجاًحا. تحقق أن الرشاكة لهذه يمكن كيف ح توضِّ أمثلة عىل التايل القسم ويحتوي
عن التَّعلُّم مراكز يف املبذولة الجهود قيمة من يُقلِّلون التدريس هيئات أعضاء بعض
داخل يُعلنون فتجُدهم إليه، الذهاب يف أحد يَرغب ال مكان أنها عىل تصويرها طريق
عليه يجب ستني من أقل درجة عىل االختبار يف يحصل طالب «أي قائلني: الدراسة قاعات
أنواع جميع تَرتكب كنَت «إذا هناك.» من مساعدة عىل ويَحصل التَّعلُّم مركز إىل الذهاب
الكتابة مشكالت وتصلح التَّعلُّم مركز إىل الورقة هذه تأخذ أن يجب النحوية، األخطاء
وكنتيجة وُمحِبًطا، سلبيٍّا قراًرا ُمساعدٍة عىل الحصول قرار تجعل كهذه وتعليقات لديك.»

مساعدة. عىل للحصول الطالب من الكثري يسعى ال لذلك
من يعرف معظمنا ولكن الحقيقة، ويُواجهوا يَنضجوا أن الطالب عىل يجب بالطبع،
نرغب كنا وإذا عادًة. يَطلبونها ال املساعدة إىل يحتاجون الذين الطالب أن الخربة واقع
أفضل، نحو عىل نفهم، أن يجب إذَن الحقيقة، مواجهة عىل الطالب أولئك مساعدة يف
كارابينيك بكتاب أوصيُت ولطاملا املساعدة. عىل للحصول بالسعي املتعلقة املشكالت
www.facultyfocus.com مدونة عىل منشور له ص ملخَّ أيًضا ومتاح ،١٩٩٨) املمتاز
الحصول إىل يسعون ملن مختلَفني هدَفنْي بني فرَّق حيث ٢٠١١)؛ نوفمرب، ١١ بتاريخ
ال بحيث الرياضية؛ املسائل إجابات عىل يحصل أن وهو املطلوب»، «إنجاز املساعدة: عىل
بنفسه. العمل يؤدي كيف يتعلم أن وهي اإلنجاز»، طريقة و«معرفة حلِّها، إىل هو يضطر
ويَستكشفون املساعدة، عىل للحصول السعي عملية وزمالؤه كارابينيك يَْدُرس
باعرتاف العملية تبدأ العملية. هذه من خطوة كل يف القرارات عىل تؤثر التي العوامل
املشكلة. هذه حدة من ف يخفِّ قد املساعدة عىل الحصول أن وإدراك مشكلة، بوجود الطالب
املساعدة. عىل الحصول اختيار يف املتمثل ما، حدٍّ إىل د املعقَّ القرار هي التالية والخطوة
تَستطع لم وإذا بأنفسنا، املشكالت اكتشاف عىل القدرة تُكافئ ثقافة يف نعيش إننا
اإلحراج، ويُسبِّب الشخصية، بالكفاءة الشعور يُقوِّض املساعدة طلب فإن بذلك، القيام
الفهم أن تجد تطلبها حني أنك وتخىش املساعدة، إىل تحتاج ألنك باإلحراج تشعر فلعلك
عىل التغلب أمكنك وإذا التطبيق. عىل قادر غري نفسك تجد أو عليك، ُمستعصيًا يزال ال
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أن لك ينبغي بَمن يتعلق التايل السؤال فإن املساعدة، بطلب نفسك وألزمَت املشاعر هذه
كتلك للمساعدة، «الرسمية» املصادر من: كالٍّ كارابينيك درس ولقد املساعدة. منه تطلب
«غري واملصادر عملهم، ساعات أثناء واألساتذة التَّعلُّم بمراكز العاملني طاقم يقدمها التي
الرسمية غري املصادر إنَّ األرسة. أفراد أو اآلخرون الطالب يقدمها التي كتلك الرسمية»،

كثريًا. أسهل املصادر تلك من املساعدة طلب ولكن املساعدة، تقديم يف كفاءة أقل
ناضج، غري قرار هو إليها تحتاج عندما املساعدة عىل للحصول السعي عدم قرار إن
أن غري الطالب. من الكثري يتخذه قرار فهو ذلك، ومع املسئولية، تحمل بعدم وييش
املساعدة عىل الحصول بخصوص يقولونه فما القرار؛ ذلك عىل يؤثروا أن املعلمني بإمكان
مراكز املعلمون قدم ما فإذا عليها، للحصول السعي عن يصدُّهم أو الطالب ز يحفِّ قد
الطالب مساعدة يف ُمتفانون أشخاص فيه يوجد مكان أي مساعدة، مورد باعتبارها التَّعلُّم
قرار أخذ يجعل ذلك فإنَّ إليهم، بالنسبة مفيًدا الطالب من الكثري يراه ومكان التَّعلُّم، عىل

كثريًا. أسهل املراكز تلك من املساعدة طلب
كيف ولكن كذلك، األمر يكون وربما الطالب، لتدليل محاولة هذه أن بعضكم يظن قد
تدريسهم، أسلوب بخصوص مساعدة إىل يحتاجون الذين التدريس، هيئات أعضاء نجعل
ألن نظًرا إليها؟ يحتاجون بأنهم نخربهم هل املساعدة؟ هذه عىل الحصول إىل يسعون
الحصول إىل يسعون ربما فإنهم الطالب، من نضًجا أكثر التدريس هيئات أعضاء معظم
ألسنا والتطور. التحسن بخصوص كثريًا إيجابي ه بتوجُّ يتحلُّون ال ولكنهم املساعدة، عىل
عىل يَحصلوا لم زالوا وما سنوات منذ بذلك أُخربوا الذين األشخاص بعض نعرف جميًعا
مهارات عىل يعملون الطالب سيَجعل هذا أن عىل للتدليل استعداد عىل أنا بعد؟ املساعدة

الجامعية. الدراسة يف لنَجاحهم الرضورية التَّعلُّم
اإلضافية املواد أنواع جميع التَّعلُّم: مهارات تنمية لدعم إضافيًة موادَّ استخدْم
لديهم. التَّعلُّم مهارات تنمية سبيل يف قدًما امليضِّ أثناء بها ليستعينوا للطالب ُمتاحة
ال أنها يعني وهذا الدراسة، قاعة خارج العلمية املواد هذه استخدام تخصيص ويمكن
االستعانة أن يف تتمثَّل إضافية فائدة هناك أن كما التقليدية، املحارضة وقت من تَستغرق
روا يطوِّ أن املعلمون يستطيع مهاراتهم. تنمية مسئولية تحمل عىل الطالب تشجع بها
أن يمكن املعلمون رها يُطوِّ التي املواد أن ذلك يف وامليزة اإلضافية، املواد هذه بعض
وأنشطة دراسية واجبات لدعم تطويرها ويمكن املادة، لدراسة الالزمة املهارات تستهدف
املعلمون، رها طوَّ التي العينات من متنوعة مجموعة عىل الثاني امللحق يحتوي بعينها.
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أكثر) عامة نصائح اآلخر والبعض محدَّدة، نصائح (بعضها جيدة نصيحة يُقدِّم وجميعها
االحرتام. عىل يحوز راٍق بأسلوب

تَظهر وال البتكارها، وقتًا تَستغرق أنها املعلمون رها يُطوِّ التي اإلضافية املواد عيب
متاح فبعضها أيًضا؛ متاح منها والكثري احرتافية، بطريقة رة املطوَّ املوارد مع املشكلة تلك
تتبُّعي سجلٌّ لها املصادر هذه أن يف امليزة وتتمثَّل رشاؤه. ويجب التجاري، املستوى عىل
وكذلك حدة، عىل طالب كل مهارات مستوى لقياس مرجًعا تقدم أن ويُمكن تجريبي،
املذاكرة» ومهارات التَّعلُّم «قائمة مثل بقوائم باستمرار أُويص إنني ككل. الفرقة مهارات
وباملر، وشولت فاينشتاين واملذاكرة؛ التَّعلُّم اسرتاتيجيات استبيان باسم أيًضا (املعروفة
لديهم. املذاكرة مهارات عن وبنَّاءة وشاملة عامة نظرة الطالب تعطي التي ،(١٩٨٧
بالدراسة الخاصة واملعارف واالنفعاالت والتوقعات التصورات بقائمة أويص أنني كما
أفكارهم تقييم عىل الطالب تساعد التي ،(١٩٩٥ وهانسون، وباملر (فاينشتاين الجامعية
من التي واألكاديمية، واالجتماعية الشخصية التغريات بخصوص وتوقعاتهم ومعتقداتهم
عىل الطالب ملساعدة رائعة أداة إنها الجامعية. الدراسة فرتة أثناء تحدث أن املحتمل
ويَمتلك الجامعية، الدراسة يف النجاح تحقيق يستلزم ما بخصوص دقيقة توقعات تبنِّي
املذكورة كتلك والقوائم، االستطالعات من مجموعة عادًة التعليمية باملراكز العاملني طاقم
مع ويُناِقشونها لونها ويُسجِّ النتائج يقدِّمون وأحيانًا بها، التوصية يمكنهم بحيث آنًفا؛

الطالب.
للمواد آخر مصدًرا (٢٠١٠ (وايمر، امُللِهم» الجامعي «التدريس كتاِبي ويَذكر
التَّعلُّم عملية مستوى ن يُحسِّ للمعلمني «تقييم املعنون: الرابع الفصل يف اإلضافية،
األدوات من متنوِّعة ملجموعة ووصًفا مراجع الفصل ويُقدِّم الطالب». إىل بالنسبة
التدريس هيئات أعضاء أويص الكتاب، ذلك ويف البحثية. املشاريع يف الستخدامها امُلطورة
عن قيمة ُرًؤى األدوات هذه تُقدِّم حيث للتقييم؛ بنَّاءة أساليب باعتبارها بها باالستعانة
ي تُنمِّ الواقعية النتائج أن غري كليهما، عىل التدريس طريقة وتأثري التَّعلُّم، وعملية الطالب
استبيان يُوجد املثال، سبيل عىل كُمتعلمني. بأنفسهم ال، فعَّ نحو عىل الطالب، وعي أيًضا
(إيكرمان والتسويف املماطلة عىل ع تُشجِّ التي الدراسية الواجبات خصائص يُحدِّد
هيئات أعضاء من لكلٍّ تُقدِّم الخصائص لهذه املتأنية الدراسة إن .(٢٠٠٥ وجروس،

مفيدة. معلومات والطالب التدريس
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التَّعلُّم مهارات ي تُنَمِّ اسرتاتيجيات (6)

الخطوط لهذه العملية التطبيقات إبراز هو األمثلة من املجموعة هذه وراء من الهدف
تلك األساسية، التَّعلُّم مهارات تنمية عىل املجموعة هذه معظم تُركِّز حيث اإلرشادية؛
إىل بالنسبة حتى تطبيقه يسهل ومعظمها عادًة. الطالب إليها يَفتقر التي املهارات
ويُمكنك مبارشًة. التَّعلُّم مهارات لتنمية الهادف التدريس أسلوب عىل امُلستجدِّين املعلمني
املتاحة، الظروف إىل استناًدا املهارات هذه لتنمية املخصصة الزمنية الفرتات يف ع تُنوِّ أن

قصرية. زمنية أُطر يف ثماره سيؤتي منها والبعض
املستجدِّين، للطالب أساسية مادة ملحارضات األول اليوم إنه القراءة: مهارات تنمية
الجامعية، الدراسة ملستوى الرضورية القراءة مهارات إىل يَفتقرون منهم كثريين وتجد
يف كتبهم يُحرضوا أن الطالب من وتَطلُب بالقراءة ا خاصٍّ دراسيٍّا واجبًا تُحدِّد ثم، وِمن
تفتح التايل، اليوم يف املحارضة. إىل املجيء قبل الواجب هذا ويُنجزوا التالية، املحارضة
من الثانية الجملة تحت خطٍّا وضعت أنك للطالب مبينًا ،٣ رقم الصفحة عىل الكتاب
يف الكتب من الكثري تجد فلن الجامعيِّني، الطالب كُمعظم طالبك كان وإذا األوىل. الفقرة
كانت صفحة «أي متسائلني: ابتهاج يف سون يتحمَّ الطالب ستجد ولكن الدراسة، قاعة
تتخيل أن ولك خطٍّا، تحته وضعَت الذي ما الطالب معظم يالحظ هكذا فقرة؟» أي هذه؟

املحارضة. هذه بعد بالذات الجملة هذه تحت خطٍّا فيه تجد الذي الهائل الكتب عدد
وأقالم الكتب من كبريًا عدًدا اآلن تُالحظ إذ التالية؛ املحارضة يف ذلك تبعات تتَّضح
فتلك أحالمهم؛ محارضة هي املحارضة هذه أن الطالب يظنُّ الطالب. يد يف التحديد
ولكنها بالضبط، الكتاب يف خطٍّا تحته يضعون بما املعلم فيها يخربهم التي املحارضة
عما وتسألهم ،٣٩ وحتى ٣٦ من الصفحات قرءوا طالب لديك فاليوم كذلك؛ ليست
موجود يشء كل تحت خطٍّا وضعت «لقد عليهم: تعلِّق نفسك لتجد خطٍّا، تحته وضعوا
لبضع نتحدَّث دعونا إذَن، األهمية؟ مستوى يف تتساوى املعلومات كل هل ٣٦؟ صفحة يف

تحته.» خط وضع تُقرِّرون ما بخصوص دقائق
غرار: عىل األسئلة من مجموعة يتبعها قصرية. محارضة تُلقي الثالث، اليوم ويف
الليلة قرأتموه ما وبني لكم أُقدِّمها التي العلمية املادة بني رابط يوجد مًدى أي «إىل
هو ما يُناقض قلته ما هل العالقة! توضيح بإمكاننا كان إذا عما نظرة نُلقي هيا املاضية؟
الكتاب؟ يف املعروضة املفاهيم لتوضيح أمثلًة قدمُت هل معه؟ يتَّفق أو الكتاب يف مذكور
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املقدمة العلمية املادة بني العالقة فهم يمثل قد ملاذا الكتاب؟ يف مذكور هو ما كررُت هل
ا؟» مهمٍّ أمًرا الكتاب يف املذكورة العلمية واملادة املحارضة يف

كهذه، قصرية محارضات ثالث خالل متطورة قراءة مهارات ي تُنمِّ أن يمكنُك ال
«الطريقة» بانتظام الطالب قارن وإذا حال، أي عىل املهارات تنمية عملية تبدأ ولكنك
الوعي فإن القراءات، هذه من به يخرجون ما وكذلك القراءة، مهارة بها يُمارسون التي
الكتساب والطاقة الوقت من املزيد لتخصيص استعداد عىل كنَت وإذا يزداد. لديهم
الدراسية للواجبات الرائعة التوصيفات من عدد يوجد رة، ومتطوِّ بل جيدة، قراءة مهارات
،٢٠٠٨ وروبرتس، روبرتس ،٢٠٠٦ يامان، ،٢٠٠٤ (هاورد، بها التوصية يمكن التي
تفصيلية أوصاف عىل املقاالت هذه وتحتوي .(٢٠١١ وشريي، باروت ،٢٠٠٩ توماسيك،
أعضاء كتبها املقاالت هذه أن من تقلق ال بها. املرتبطة واألنشطة الدراسية للواجبات
التصميمات هذه أن لك أؤكد أن وأستطيع أخرى. دراسية صات تخصُّ يف التدريس هيئات
ونوعيات النصوص، من متنوعة مجموعة مع نجاًحا ق ستُحقِّ الدراسية بالواجبات الخاصة
أنها اإلطالق عىل األمر يف ما وأفضل بالقراءات. الخاصة الدراسية الواجبات من أخرى
وقد املحارضات يَحرضون ويجعلهم لديهم، القراءة مهارات ي يُنمِّ عمل يف الطالب تُِرشك

معك. ملناقشتها استعداد وعىل املطلوبة، األجزاء قراءة من انتهوا
بالتدريس خاصة جوانب بضعة القراءة مهارات بتنمية الخاصة الطرق هذه ح تُوضِّ
أخرى؛ مرًة ذكرها بإعادة وجديرة قبل، من إليها التنويه سبق املتعلم، حول امُلتمرِكز
فقط املطلوبة األجزاء قراءة من انتهوا وقد املحارضات إىل يأتون ال الطالب فُمعظم
ولكنهم األخرى، املواد من الكثري يف ذلك منهم ُطلب فلقد ذلك؛ منهم طلب املعلم ألن
بعض ويف املطلوب. التحضري دون املحارضة جاءوا ما إذا يَحُدث يشء ال أنه اكتشفوا
الواجبات تأدية دون االختبارات يف ا جدٍّ جيد تقدير عىل الحصول استطاعوا املواد هذه
فيها يستغلُّ التي املحارضات هذه حرضوا ما إذا ولكن األساس. من بالقراءة املتعلقة
هذا فإن فيها، املذكورة النقاط ومناقشة معينة، صفحات إىل باإلشارة القراءات تلك املعلم
اإلقالل أن أيًضا ح يوضِّ أنه كما الدرايس. الكتاب أهمية عىل تُشدِّد رسائل يَنقل الترصف
املزيد ل تحمُّ عىل الطالب يشجع مناًخا يُهيِّئ قد العميل التطبيق من واإلكثار التلقني من
جوار إىل وعالمة خطٍّا ويضعون كتبهم، ومعهم املحارضات يَحرضون إذ املسئوليات؛ من
الواجبات يؤدُّون الطالب بعض الواقع، يف املحارضات. قاعة يف نُوقشت التي الفقرات
عىل آخر مثاًال تُعدُّ كهذه دراسية وواجبات املحارضة، إىل املجيء قبل بالقراءة الخاصة
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عليهم يجب الذي املحتوى يقرءون فالطالب املهارات، وتنمية املعرفة بني الناجح الدمج
أيًضا. التَّعلُّم عملية عليهم ل تُسهِّ بطرق يقرءون كيف ويتعلمون تعلمه،

إحدى دعا التاريخ مادة يُدرِّس زميل لديَّ التَّعلُّم: مراكز مع رشاكة يف الدخول
جلس بينما العلمية، املادة الزميل هذا قدَّم له. محارضة لحضور للتعلم بمركٍز املوظَّفات
املوظَّفة إىل مالحظاتهم من نسخة الطالب قدم املالحظات. يُدوِّنون املوظفة وهذه الطالب
عىل مشتملًة املالحظات تلك عىل التقييمات بعض ومعها التالية، املحارضة حرضت التي
الخاصة. ومالحظاتها مالحظاتهم من نموذجية) كونها عن بعيدة وأخرى (نموذجية أمثلة
بإيجاز، ونُوِقشت املتنوعة، املالحظات تدوين اسرتاتيجيات بخصوص علمية مادة ُوزِّعت
لتنمية املناسبة هذه املحارض استغلَّ دقيقة. عرشين حوايل التقديمي العرض واستغرق
بها تستطيع التي الطرق كافة عىل مطلعني الطالب ولجعل املالحظات، تدوين مهارات

للتعلم. جهودهم دعم التَّعلُّم مراكز
مثل أخرى؛ دراسية وفعاليات مناسبات مع ليتناسب يُصاغ أن يُمكن كهذا ونشاط
يَِصفوا أن اإلنرتنت، شبكة عرب ربما الطالب، يَستطيع االختبار خوض فقبل االختبارات،
الوصف التَّعلُّم مركز موظَّفي أحد يستعرض وربما لالختبار، استعدوا كيف بإيجاز
هو النقاش من والهدف ومناقشتها، لالختبار اإلجمالية النتائج إىل باإلضافة بهم، الخاص
املادة، هذه يف االختبارات بخصوص حاليٍّا تعرفه ما إىل استناًدا السؤال: هذا عن اإلجابة
قبل املراجعة محارضة تنتهي قد أو التايل؟ االختبار لخوض لالستعداد طريقة أفضل ما
اإلضافية املواد يف االستفاضة من بمزيد حة (املوضَّ النصائح من دقائق بخمس االختبار
االمتحانات. قلق مع التعامل بخصوص باملادة) الخاص اإللكرتوني املوقع عىل املنشورة
الخاصة الرسائل تكون أحيانًا بعض: من بعضهم الطالب تعلُّم بفكرة اإلملام
أساتذة أحد طلب املادة. أستاذ غري آخر شخص من تأتي حني فاعلية أكثر التَّعلُّم بطريقة
— التدريس أسلوب رْصد بهدف مرة ذات محارضة له حرضت الذي — الفيزياء مادة
السابق، الدرايس الفصل أثناء الفيزياء مادة اختبار يف حسنًا بالءً أبلوا الذين الطالب من
هذه وزَّع ثم التالية، الفرقة لطالب باملذاكرة الخاصة املقرتحات من مجموعة يَكتبوا أن
بالطالب الخاصة املادة درجات وضع مع االختبار، سبَق الذي األسبوع يف املقرتحات
صدفًة حارضة كنُت ولقد منهم)، اإلذن عىل بالطبع حَصل قد (كان املشاركني السابقني
الطالب ُّفعل رد كان العلمية. املادة هذه بتوزيع فيه قام الذي اليوم ذلك يف محارضته يف
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الدفاتر حقائب يف بحرص الطالب ووضعها امُلقَرتحات، مذكرة الجميع قرأ إذ ا؛ جدٍّ رائًعا
النصائح كانت السابقون؟ الطالب أسداها التي النصائح نوعية ما ن خمِّ خاصتهم. والكتب
عىل «احرصوا غرار: عىل جمل بانتظام! املعلمون يردِّدها التي املعتادة الجمل عن عبارة
ليلة يف املسائل جميع حل وتحاولوا تَنتظروا ال ليلة، كل الدراسية الواجبات مسائل حل
هذه تُفوِّتوا «ال العملية.» املسائل حل هي لالمتحان لالستعداد طريقة «أفضل االمتحان.»
قاعة داخل األسئلة «اطرحوا املسائل.» يحلُّ وهو املعلم تُشاهدوا أن يجب املحارضة!

تَفهموها.» لم إذا املسائل من املزيد حلَّ منه «اطلبوا الدراسة.»
لطالب خطابات يكتبوا أن املواد إحدى طالب من التدريس هيئة أعضاء بعض يطلب
ُمهمة أنها كما رائًعا، تقييًما للمعلمني الخطابات هذه وتُقدِّم التايل. الدرايس الفصل
من ممتازة مذكرة تحضري ويمكن املادة. يَدرسون الذين الطالب إىل بالنسبة نفسه بالقدر
باملادة الخاص اإللكرتوني املوقع عىل املقتطفات هذه نرش يُمكن أو امُلجمعة، املقتطفات
أو ثالثة التدريس هيئات بأعضاء آَخر عضو يدعو الدرايس. املنهج خطة إىل إضافتها أو
يُقدِّم أن وبعد الجديدة، الفرقة محارضات أوىل لحضور سابقة فرقة من طالب أربعة
يف حسنًا بالءً أبىل منهم طالب كل أن ح ويُوضِّ الدراسية الفرقة إىل الطالب من النخبة هذه
ومن النخبة. هذه عىل باملادة ُمتعلقة أسئلة يطرحوا أن الحاليِّني الطالب ع يُشجِّ ثم املادة،
املعلم يرتك عنها، اإلجابة إىل يحتاجون التي األسئلة أكثر يَطرحون الطالب أن ضمان أجل
النقاش. لهذا املحارضة زمن من األخرية دقيقة عرشة الخمس ًصا ُمخصِّ الدراسة، قاعة
الشجاعة من كبريًا قدًرا يتطلَّب األمر فإن االسرتاتيجية، هذه جربُت حني اكتشفُت وكما
يستلزم وهذا الدراسة، قاعة داخل املدرس يكوَن أن دون النقاش هذا بإجراء للسماح
املوثوقية من معينًا قدًرا يُضفي األسلوب هذا أن إال بعناية، الطالب نخبة اختيار أيًضا
مبكًرا للخروج فرصًة النقاش هذا الطالب يَعترب أن احتمال من أقلق إنني النقاش. عىل
استمر االسرتاتيجية، بهذه فيهما استعنُت اللتنَي الحالتني كلتا يف ولكن الدراسة، قاعة من

املحارضة. نهاية حتى النقاش
ولكنها ا، جدٍّ قصرية فرتة تستغرق قد أخرى اسرتاتيجية هذه التعليمي: السؤال
أخرب ما وهو التعليمي»، «السؤال عليها أُطلق بانتظام، تطبيقها عند ا جدٍّ الة فعَّ تكون
وإنما ذاته حد يف يتعلمونه بما معنيٍّا ليس تشجيعي سؤال عن عبارة بأنه الطالب
التعليمي السؤال هذا أطرح إنني كمتعلمني. أنفسهم عن يتعلمونه عما باالستفسار معنيٌّ
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تعلمتم ماذا «إذَن، غرار: عىل أسئلًة أطرح حيث الدراسية؛ الفعاليات معظم انتهاء بعد
عن تعلمتم ماذا «إذَن، الجماعي؟» االختبار مجموعة يف اآلخرين الطالب مع العمل من
إىل التوصل بخصوص يشء أي تعلمتم «هل أمس؟» أجريناها التي املناظرة من املناقشة
السؤال أكتب األحيان بعض ويف النقدي؟» االستدالل اختبار يف نتائجكم من استنتاجات
الصمت التزام الطالب من وأطلُب املحارضة، بدء عند إليه وأشري السبورة، عىل التعليمي
أجعلهم وأحيانًا، عنه. إجابتهم وطريقة التشجيعي السؤال هذا يف ليُفكِّروا ثانية ثالثني ملدة
اإلجابات جميع أقرأ أمامي املتاح الوقت إىل واستناًدا منهم. أجمعها ثم إجاباتهم، يُدوِّنون
اسرتاتيجية إنها التالية. املحارضة يف ة النَّريِّ أفكارهم من عدًدا أشارك وربما بعضها، أو
يُستعان التي واملرات الطرق زادت وكلما مختلفة. طرق بعدة بها االستعانة يمكن بسيطة
أنك مفادها التي الضمنية الرسالة عىل تأكيدها فاعلية زادت االسرتاتيجية، بهذه فيها
بنفسك. يها وتُنمِّ تكتشفها أن تستطيع التي التَّعلُّم مهارات من بمجموعة تتمتَّع متعلِّم

ألنهم املعلمون؛ يضعها الختبارات الطالب يَخضع االختبارات: نتائج من التَّعلُّم
تجربة أن إال ال، أم العلمية املادة أتقنوا قد الطالب كان إذا ما عىل رسميٍّا يصدقوا أن يجب
األكثر التَّعلُّم ومهارات الدراسية املادة محتوى لتعلم أي للتَّعلُّم؛ فرصة تُعدُّ االختبارات
تعظيم طرق السابع الفصل ويناقش التَّعلُّم، عىل الطالب تشجع فاالختبارات تطوًرا،
حد يف لالختبار والخضوع املراجعة أنشطة بينها من التي االختبارات، من التَّعلُّم إمكانية

تصحيحها. بعد االختبار عىل اإلجابة أوراق إعادة عند اإلجابات ومراجعة ذاته،
االستعانة يُمكن التي االسرتاتيجيات بعض عىل الضوء أُلقي أن أودُّ املقام، هذا ويف
سيما ال االختبارات، نتائج من تعلمه لهم ينبغي ما مواجهة عىل الطالب ملساعدة بها
يكون االختبارات، يف حسنًا بالءً الطالب يُبيل ال فعندما جيدة. غري النتائج تكون حني
كانت األسئلة مثل: تربيرات النتيجة؛ لتربير نفسه االمتحان عىل اللوم إللقاء نزعة هناك
الصعوبة، ُمفرطة كانت أو املنزيل، الواجب يف الواردة األسئلة مثل تكن لم أو خادعة،
تكون األحيان أغلب يف ولكن أحيانًا، حقيقية التربيرات هذه تكون ربما عة. متوقَّ غري أو
(أو لالختبار الطالب استعداد بطريقة ُمتعلِّقة األداء مستوى ضعف وراء الكامنة األسباب
إال السابع، الفصل يف األسباب هذه ذكر امُلمكن من كان له). استعدادهم عدم باألحرى
تُواجه التي القصرية املبارشة األنشطة من أخرى مجموعة ح توضِّ ألنها هنا؛ ذكرتُها أنني

اتخاذها. عدم أو اإلجراءات اتخاذ بعواقب الطالب
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ما كثريًا التي األجزاء رسيًعا» «أَستعرض ال أنا السابع، الفصل يف ح موضَّ هو وكما
األجزاء، تلك ويُفوِّتون يَغفلون من هم ألنهم بذلك؛ يقومون َمن هم فالطالب عنها، يُغَفل
التي االختبار، يف الواردة األسئلة من سؤال كل برقم قائمة بإعداد الطالب يبدأ أنا. ال
اإلجابة الطالب يَفوت ما كثريًا أسئلة خمسة أو أربعة د أُحدِّ ثم عنها. اإلجابة يف أخَفقوا
الطالب وأجعل الدراسة، قاعة داخل املحتوى ذلك فيه َم ُقدِّ الذي اليوم إىل وأشري عنها،
قاعة يف موجودين كانوا هل األيام: تلك يف دوَّنوها التي مالحظاتهم عىل نظرة يُلقون
من إليه احتاجوا ما عىل حصلوا هل آَخر؟ طالٍب من املالحظات عىل حصلوا هل الدراسة؟
أستعني إنني السؤال؟ عن لإلجابة اآلخر) بالطالب الخاصة املالحظات (أو املالحظات هذه
أن يُمكنك بأنه الطالب، لدى واسع نطاق عىل خ املرتسِّ لالعتقاد للتصدِّي النشاط؛ بهذا
يف ُعرضت التي النقاط وتُغطِّي أحدهم، َدوَّنها مالحظات عىل وتَحصل محارضة، تُفوِّت
الخاصة املمارسات فاعلية) عدم األحيان أغلب يف (أو فاعلية مدى وتُقارن املحارضة، هذه

للمالحظات. الطالب بتدوين
الخاصة القائمة وأقرأ عنها، أغفلوا التي األسئلة قائمة الطالب يَسرتجع ذلك بعد
السؤال: هذا عليهم وأطرح الدرايس، الكتاب من مباَرشة جاءت التي االختبار أسئلة بأرقام
الدراسة قاعة داخل املقدمة العلمية املادة تغطي التي األسئلة عن اإلجابة يف أخفقتُم «هل
الوقت، معظم ويف الدرايس؟» الكتاب يُغطيها التي العلمية باملادة الخاصة األسئلة أو
لم الذين الطالب من أطلب أكثر. الدرايس الكتاب من تأتي التي األسئلة الطالب يفوت
للكتاب مذاكرتهم طريقة عىل اآلخرين الطالب يُطلعوا أن الكتاب أسئلة من الكثري يُفوتوا
الخاص املنزيل الواجب ليؤدي االمتحان ليلة حتى انتظر منهم كم وأسألهم الدرايس.
قائلة: فأسألهم السعيد. للحظ الجيد أدائه مستوى الطالب أحد يعزو أحيانًا، بالقراءة.
تعتربون و«هل الحظ؟» لرضبة االختبار هذا يف نجاحه إيعاز عن راٍض منكم واحًدا «كم

القادمة؟» االختبارات يف عليه االعتماد يف ترغبون شيئًا الحظ
عنها إجابتهم وا غريَّ التي األسئلة تلك عىل نظرًة يُلقون الطالب أجعل النهاية، يف
وا غريَّ أن بعد صحيحة بإجابة فيها أجابوا أو اإلجابة، عن فيها أخَفقوا التي املرات وعدد
عن الطالب عجز فلربما اإلنرتنت، شبكة عىل أُجريت قد االختبارات كانت (وإذا اإلجابة.
النقطة، هذه حول امُلتباينة األبحاث نتائج عن قليًال معهم وأتحدث التغريات). هذه تتبُّع
املادة، هذه يف التالية واالختبارات االختبار لهذا فرديٍّ تقييم إجراء عىل الطالب ع وأُشجِّ
وا يُغريِّ أن املفيد من كان إذا ما يعرفون املاهرون واملتعلمون األخرى. املواد واختبارات

تحديدها. يستطيعون ال حني أو اإلجابة يعرفون ال حني اإلجابات
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أخرى أنشطة عىل تشتمل (التي االختبار إجابات تصحيح محارضة نهاية ويف
الشكل: بهذا قصرية مالحظة يَكتُبون الطالب أجعل السابع)، الفصل يف مذكورة

أنا ِمن:
أنا إىل:

عند أتذكرها أن أودُّ التي االختبار، هذا من تعلمتُها التي األشياء بخصوص:
التايل. لالختبار االستعداد

ذلك ألداء صة امُلخصَّ الخمس الدقائق أثناء الهدف هذا يَستحِرضون الطالب معظم
أُعطي ال ولكني منها، عدًدا أقرأ وربما القصرية، املالحظات هذه أجمع الكتابي. النشاط
أغلبية وتُراجع التايل، لالختبار املراجعة محارضة بداية يف إليهم أعيدها عليها. درجًة

بالغ. باهتمام كتبوه ما الفرقة طالب
التَّعلُّم؛ َسرْيِ ِسِجلِّ فكرة مؤيدي كبار من أنا الكتابة: وتعلم التَّعلُّم أجل من الكتابة
تعلمنا وكما الدراسية. املادة أهداف من متنوعة مجموعة لتحقيق به االستعانة يمكن حيث
املحتوى، عن الطالب يَكتب عندما الدراسية، املناهج يف الكتابة نشاط تضمني حركة من
مهارات مستوى من ن ويُحسِّ املحتوى تعلم عىل يساعدهم نشاط يف يَنخرطون فإنهم
لدى بالذات الوعي لتنمية استثنائية بفاعلية التَّعلُّم سري ِسِجلُّ ويتميز لديهم. الكتابة
فعىل الدراسة؛ قاعة داخل حدث نشاٍط عن يكتبوا أن الطالب يستطيع حيث املتعلم؛
أو املجموعة قررته ما صوا يُلخِّ أن يمكنهم جماعي، تدريب من االنتهاء بعد املثال، سبيل
يمكن ذلك، من واألهمُّ بل للعمل، املجموعة إجادة مستوى عن يكتبوا أن ويمكنهم أنتجته،
وكيف به؟ أسهموا الذي ما الجماعي، بالعمل املشاركة طريق عن أنجزوه عما يُْسأَلوا أن
انتهوا أن بعد مختلفة بطريقة إنجازه يَتمنون يشء هناك كان هل املجموعة؟ ساعدوا
يعتمد امُللهمة األفكار من النوع هذا تشجيع يف التَّعلُّم َسري سجلِّ نجاح إنَّ النشاط؟ من
ل للتوصُّ متكرِّرة ومراَجعات وقتًا يستغرق فاألمر تعلمت، وكما التشجيعية. األسئلة عىل
ذات التشجيعية األسئلة تكون حني ولكن الذاتي، الوعي عىل تحثُّ تشجيعية أسئلة إىل

رائعة. ُملِهمة أفكار عن باستمرار يُْسِفر هذا فإنَّ جيد، مستًوى
لقراءتها، طويًال وقتًا تستهلك ألنها التَّعلُّم؛ َسري سجالت يتجنَّبون املعلمني من الكثري
أو آرائهم أو مشاعرهم عن الطالب يَكتب حني خاصة عليها، درجات َوْضع ويَصعب
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ثماَرها التَّعلُّم سري ت سِجالَّ ستُؤتي كيف يتخيل أن يستطيع ال املعلمني وبعض تجاربهم.
وبانتا مهراج ويقدم مثًال. املسائل حل هو األسايس النشاط فيها يكون دراسية مواد يف
يف واستُخِدم ر ُطوِّ التَّعلُّم سري سجلِّ يف مدوَّن درايس واجب عىل ممتاًزا مثاًال (٢٠٠٠)

الهندسية. امليكانيكا مواد إحدى دراسة
بسجلِّ الخاصة الدراسية الواجبات مع للتعامل فعالة طرًقا آخرون معلمون ر طوَّ
التحكم ويمكن يوم، كل ال محدَّدة، أوقات عدة يف تجميعها املمكن من التَّعلُّم. َسري
رصامة بنفس ح وتُصحَّ تُقرأ أن يجب وال وطولها، الكتابية الدراسية الواجبات عدد يف
حدٍّا وأضع آلخر آٍن من التَّعلُّم سري سجلِّ يف املسجلة امُلْدَخالت أقرأ إنني البحثية. األوراق
إياها شاَركني اسرتاتيجيٍة استخدام يف الحظ حاَلَفني ولقد أتركها. التي التعليقات لعدد
الطالب دع ثم أسئلة، اكتب تعليقات، تَكتب ال التالية: النصيحة عىل قائمًة الزمالء أحد
سجل مُلْدَخالت تقييمات وضع ويُمكن جميعها. أو األسئلة من واحد عن إجابتهم يسجلون
عىل فردي ُمْدَخل بكل مقارنًة امُلْدَخالت، من كاملة مجموعة تقيم قواعد َوفق التَّعلُّم سري

حدة.
بسجلِّ الخاصة امُلْدَخالت من مجموعة الطالب يُراجع أن حديثان مقاالن ويَقرتح
الخاصة الدراسية الواجبات عن كتبوا قد الطالب كان الحالتني كلتا (ويف التَّعلُّم َسري
محتوى يف تفكريهم طريقة تغريت كيف عن فيه ون يُعربِّ بحثًا يقدِّمون ثم بالقراءة)،
نضوجهم تُثبت أدلة أي وعن معيَّنة، ملوضوعات استيعابهم زاد وكيف الدراسية، املادة
البحث هذا .(٢٠١١ وشريي، باروت ٢٠١١؛ وديلوراي، وسمارت (َهد كمفكِّرين وتطورهم
ُمْدَخالت لكتابة املدروس التصميم إنَّ تقديرات. عليه ويََضع املعلم حه يُصحِّ ما هو األخري
كما مستويات، عدة عىل التَّعلُّم ع يُشجِّ درايس واجب عن يُْسِفر أن يُمكن التَّعلُّم َسري سجل

املعلمني. لسيطرة يخضع أنه

التطبيق مشكالت (7)

هو: «تغطيته» من بدًال املحتوى «استغالل» يف نرشع حني أمامنا يَربز سؤال وأصعب أهم
هذا يف باستفاضة األمر هذا عن كتبُت أنني من الرغم عىل املحتوى؟» من الكايف القدر «ما
مًدى أي وإىل السؤال، هذا أهمية عن آخر قسًما أكتب أن باستطاعتي يَزال ال فإنه الفصل،
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هو اإلجابات إىل االفتقار إن اإلجابات. تَنقصنا مًدى أي وإىل السؤال، هذا يُطَرح أن يجب
قدر بتغطية املطاف يَنتهي لكن الواقع، أرض عىل ات التغريُّ إحداث عند للغاية ُمزعج أمر
ونتساءل املحتوى، من تغطيته عن أغفلنا ما حيال القلق يُساورنا وهنا املحتوى. ِمن أقل
من املزيد حذف يف ا حقٍّ نرغب حني سيما ال بالذنب، الشعور لنا ينبغي كان إذا عما
بدًال لكن التَّعلُّم. عملية يف الطالب إرشاك يف الجديدة األساليب هذه جودة ضوء يف املحتوى
به. الصلة وثيق آخر سؤال يف نفكر دعونا بالفعل، ُطِرَح سؤال يف التفكري نعيد أن من

املحتوى؟ وظيفة حيال السائدة التوجهات نُغريِّ كيف (1-7)

نوعية والحظوا املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أساليب طبقوا ممن معظمنا إىل بالنسبة
استغالله إىل املنهج تغطية من التحول فإن األساليب، هذه عنها أسفرت التي النتائج
زمالئنا. من الكثري إىل بالنسبة منطقي بتغيري ليس ولكنه منطقي، أمر هو وتوظيفه
أنني أظن ال العايل، التعليم قطاع عرب مستمرة التَّعلُّم عملية ُمناقشة أنَّ من الرغم وعىل
األهمية من الكايف بالقدر تتسم قد التَّعلُّم مهارات تنمية أن يقرتح قبل من أحًدا سمعُت
غطيت ما إذا املزيد يتعلموا أن للطالب يتسنى كيف املحتوى. من أقل قدر تغطية لتُربِّر
زمن منذ خة املرتسِّ هات التوجُّ هذه تغيري بكيفية يتعلق هنا السؤال املحتوى؟ من أقل قدًرا
مخاطرة عىل يَنطوي قراًرا سيكون املحتوى من أقل قدر تغطية ألنَّ املحتوى؛ حيال طويل
منا امللتزمني بعض أن الواقعية الناحية من يَعني ما وهو هات، التوجُّ هذه تتغري حتى
نحذفه، أن يُمكننا الذي بالقدر ليس ولكن املحتوى، من جزءًا سيَحذفون األساليب بهذه

نحذفه. أن ينبغي الذي بالقدر أو
ولكن املحتوى، حيال السائدة التوجهات لتغيري سهلة طريقة يف التفكري يُمكنني ال
يوظِّفون الذين أولئك عىل أوًال: نُجربها؛ أن يمكننا أشياء وهناك املحاولة، من يُعفينا ال هذا
حني يحدث ما وتوثيق وصِف عىل قاِدرين يكونوا أن واملهارات املعرفة لتنمية املحتوى
األبحاث وإعداد االختبارات يف أداؤهم يتغري وكيف الطالب؟ يستجيب كيف ذلك. نفعل
الرتبوية البحوث أدبيات تدعم هل الدراسة؟ قاعة وداخل الجماعي العمل يف واملشاركة
أقرتحه ما الدراسية؟ قاعاتنا داخل حدوثه نالحظ ما اآلخرين للُمعلمني العملية واملمارسات
يضاهيها ما هناك ليس وأنه الفكرة، روعة بمدى الزمالء إخبار مجرد تجاوز هو هنا
يُفكِّر التي الطريقة غريت قد الدراسة قاعة داخل تجاربنا أنَّ من الرغم وعىل الروعة. يف
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أن يعني ال هذا فإن ملحوًظا، تغريًا التَّعلُّم وعملية واملهارات املحتوى يف منا الكثريون بها
وتُبديها املادية والرباهني األدلة تُكافئ لثقافة ننتمي إننا لآلخرين. تماًما مقنعة تجاربنا
موضوع يتناول الذي الثامن الفصل يف الفكرة هذه طرح وسنُعيد واالدعاءات. املزاعم عىل

آَخر. يشء أي من أفضل املقاومة عىل تتغلَّب فالرباهني املقاومة؛
املتعلم حول امُلتمرِكزة األفكار يتجاهلون الزمالء ندع أال ينبغي اآلخر، الجانب عىل
أسلوب يتبع معلًِّما أعرف ال تماًما. املحتوى من خالية مواد تدريس إىل تدعو بترصيحاٍت
املحتوى، من وافٍر قدر وجود دون مواد تدريس إىل يدعو املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
عليها الضوء ألَقيُت التي الُحجج إن أيًضا. ذلك إىل يدعو املوضوع عن تربويٍّا بحثًا أقرأ ولم
املوجوُد املحتوى يواصل تكرارها. من أملُّ ال وتجعلني أهمية، ذات الفصل هذا افتتاحية يف
إىل يَحتاجون يشء كل الطالب تدريس األرجح عىل نستطيع وال االزدياَد، ٍص تخصُّ كل يف
العملية املمارسات أكانت سواء املحتوى، دور من أيًضا التكنولوجيا ت غريَّ ولقد معرفته.
فلسُت واألدلة، الوجيهة األسباب وجود مع وحتى تُنكره. أم التغيري بذلك تَعرتف الحالية

نجاًحا. ق ستُحقِّ املناقشات هذه أن من ُمتأكدًة
األساليب هذه من بعًضا ليُجرِّبوا الزمالء أتحدى نفيس أسمع األحيان، من كثري يف
ومفتاح النجاح، ذلك سيكون مًدى أي وإىل نجاًحا، ق ستُحقِّ كانت ما إذا بأنفسهم ويروا
أرض عىل تطبيقها يَسهل التي البسيطة األساليب بعض اقرتاح عىل القدرة هو هنا النجاح
التاسع. الفصل يف األساليب هذه من بعًضا وستجد عالية. نجاح بُفرص وتتمتَّع الواقع،
من واألهم التدريس. حيال وبَموقفه بالزميل معرفتك إىل يستند به تويص ما تحديد إنَّ
إنجاحها. يف الخربة من بقدر يتمتَّع بها امُلوِيص كان إذا يَزداد التوصيات نجاح أن ذلك

نظري وجهة من االسرتاتيجيات إنجاح (2-7)

التدريس أساليب بكل ُمرتبطة التطبيق مشكالت من الخصوص، وجه عىل املشكلة، هذه
أكثر يصري الحتمي التغيري ألنَّ هنا؛ نُناقشها أن امُلناسب ومن املتعلم. حول امُلتمرِكز
يتَّسمون ال التدريس هيئات أعضاء من والكثري املحتوى. عن نتحدث حني رضورة
جيدة فكرة عىل يَحصلون حيث جيدة؛ فكرة تطبيق عند ينبغي كما واملنهجية بالتنظيم
لهم وتَروق كتاب، يف عنها يقرءون أو عمل، ورشة يف عنها يَسمعون أو لهم، زميٍل من

179



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

نحو اعتباطيٍّا ًها توجُّ يتبنون ثم به، االستعانة يُمكن كيشء لهم تبدو حيث الجيدة؛ الفكرة
وحسب». «افعلها الشهري بشعارها نايكي، رشكة توجه عليه أُطلق التغيري

منهجيٌّ بأنه التطبيق يتسم عندما التدريس مستوى عىل تغيري أي نجاح يزداد
يَتناسب أن رضورة هو التغيري هذا إحداث مجرد من واألهم له. ومخطَّط ومدروس
أوًال: األقل؛ عىل متغريات ثالثة يف التفكري عىل يَشتمل وهذا الجديد، املوقف مع التغيري
املرء يستطيع شيئًا تكون أن يجب أي املعلم، الجديدة االسرتاتيجية تُناسب أن يجب
نُقرِّر ما غالبًا تدريسه. وطريقة املرء شخصية مع تماًما يتناسب شيئًا بثقة، يه يُؤدِّ أن
ومن بذلك.» القيام يُمكنني رائعة. فكرة إنها «أجل، نقول: كأن غريزي، بإحساس ذلك
شخصيتنا حيال تُخربنا وما االختيارات من املجموعة هذه يف مليٍّا التفكري لالهتمام املثري

تدريسنا. وطريقة
طريقة نَُدرِّسه. الذي املحتوى شكل مع الجديدة االسرتاتيجية تَتناسب أن يجب
بأنه يُعترب وما ما، مجاٍل يف املعرفة مستوى ر تطوُّ وطريقة نَُدرِّسه الذي املحتوى ترتيب
الدراسية، صاتنا لتخصُّ مميِّزة جوانب هي باملحتوى الخاصة الجوانب هذه كل قاطع؛ دليل
يجب الجديدة االسرتاتيجية النهاية، ويف االسرتاتيجية. استخدام كيفية عىل تداعيات ولها
الطالب شيئًا تكون أن يجب أي بالطالب؛ الخاصة التعليمية االحتياجات مع تتناَسب أن
ولكن تحديًا، يُمثِّل شيئًا تكون أن ويجب التطويرية، الناحية من معه للتعامل مستعدون
إىل والحاجة التغيري عملية عن بالتفصيل كتبُت لقد مستعصية. صعوبة بدرجة تتسم ال
.(٢٠١٠ (وايمر، امللهم» الجامعي «التدريس بعنوان يل كتاب يف الجديدة األفكار تعديل

السادس. الفصل يف له ُمستفيضة مناقشًة فستجد املوضوع، بهذا ا مهتمٍّ كنَت وإذا
األساليب هذه أن من عادة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب معارضة تنبع
املحتوى، نحو توجًها أقل املعلمني بجعل املطاف بها ويَنتهي املحتوى، وظيفة من تُغريِّ
إال وحسب. تعلمه إىل الطالب يحتاج ما إىل استناًدا تعليمية قرارات إلجراء استعداًدا وأقل
الطالب، تعلم بطريقة أيًضا يهتمون التدريس طرق من النوع لهذا املتَّبعني املعلمني أن
راسخة معرفية قاعدة لتطوير املحتوى يستخدمون ال فهم للمحتوى؛ أكرب وظيفًة ويَرون
وهو الطالب ج يتخرَّ بحيث التعليمية؛ املهارات من مجموعة أيًضا ويُطوِّرون بل وحسب،
التَّعلُّم. من مزيد إىل تقود التي التَّعلُّم بمهارات ويتحىل الفهم، عىل تَرتكز معرفة يمتلك
مستوى من يُقلِّل أو الدراسية، املادة نزاهة عىل بالسلب ذلك يُؤثِّر كيف تخيل الصعب ومن

ضعيف. مستًوى ذوي طالبًا يُخرِّج أو األكاديمية، املعايري
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أُقلِّل عندما «عادًة فيها: يقول الفصل، لهذا مناسبة خاتمًة (٢٠٠٩) ناش ويكتب
هذا عىل وأُطِلق املزيد. أَُدرَِّس الواقع يف أنني أجد أُدرُِّسه، الذي املحتوى حجم من
بالفعل، طالبي يعرفه ما السِتحضار الوقت بذلت فكلما التعليمي»؛ والكيف الكم «مفارقة

املزيد.» طالبي تَعلَّم الواسعة، ومعرفتي حكمتي ونطاق حجم تقليل تعمدت وكلما
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السادس الفصل

علُّم التَّ مسئولية

التدريس ِمهنة ِقَدم قديم شعور هو الطالب عن الرضا بعدم الشعور أن من الرغم عىل
من متفردة ملجموعة تحديًا يُمثِّل الحاليِّني الجامعيِّني للطالب التدريس فإن نفسها،
السابقة؛ الفصول يف بالفعل ذكُرها وجاء جيًدا، معروف األسباب هذه معظم األسباب،
بمهارات يتمتَّعون ال إنهم حيث الجامعية؛ للدراسة جيًدا لني مؤهَّ ليسوا الطالب من فالكثري
بني الجمع يُحاول منهم والكثري األساسية، املعرفة إىل يَفتقرون ما وعادًة جيدة، دراسية
منهم كبري وعدد األرسية، االلتزامات ل وتحمُّ كامل بدواٍم وظيفة يف والعمل العايل التعليم
غري هم ثَمَّ وِمن جيدة؛ أجور ذات وظائف عىل للحصول يقطعونه كسبيل التعليم يرى
ال الجامعيِّني الطالب ومعظم املستوى. جيد تعليم بتلقي الخصوص وجه عىل مهتمني
يتخذ أن آملني السلبية، نحو يَميلون إنهم حيث كمتعلمني؛ أنفسهم يف بالثقة يتمتَّعون
الدراسية، التقديرات هو الطالب ز يُحفِّ فما عنهم. بالنيابة التعليمية القرارات معلموهم
تقديرات عىل الحصول يف الطالب يُخِفق وعندما بعد. التَّعلُّم عملية حب يف يقع لم وأغلبهم
حولهم، ِمن يشء وكل شخٍص كل عىل باللوم يُلقون ما رسعان فإنهم جيدة، دراسية

أنفسهم. عدا ما
تحديًا يُمثِّل وما الجامعيِّني. الطالب يسوء ما بكل قائمة رسد الصعب من ليس
اإلجابات هو — الراهن الوقت يف للعيان وضوًحا أقل أنه رغم — أكثر وفائدة أكرب
اتباعها للمعلمني ينبغي التي الطريقة ما التدريس. ملشكالت طالبنا يُقدِّمها التي والحلول
يمكن كيف التَّعلُّم؟ عىل يُساعدهم الذي ما بالطالب؟ الخاصة التعليمية االحتياجات لتلبية
مجرد من أكثر هو ما إلنجاز زوا يَُحفَّ أن يمكن هل املهارات؟ إىل افتقارهم معالجة
نَِشط بدور يضطلعون نجعلهم كيف والتقديرات؟ الدرجات عىل للحصول الجهد بذل
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حب عدوى نقل من تُمكننا طريقة أية توجد هل بهم؟ الخاصة التعليمية الخربات يف
الذي الرئييس املوضوع إىل تقود األسئلة وهذه للغاية؟ ُملهًما مصدًرا لنا يُمثِّل الذي التَّعلُّم
يَعتربون ال إنهم إذ التَّعلُّم؛ مسئولية لون يتحمَّ ال الطالب وهو: أال الفصل، هذا يَتناوله
ذوا ينفِّ أن املعلمني من الطالب يريد ذلك، من وبدًال بأنفسهم. أداؤها يُمكنهم ة مهمَّ التَّعلُّم

ُمؤملة. وغري َسِلسة إجراءات طريق عن املهمة هذه ذ تُنَفَّ أن حبذا ويا التَّعلُّم، مهمة
تلك يُالحظون املعلمني بجعل يبدأ التَّعلُّم مسئولية ل بتحمُّ الطالب إقناع إن
ومقارنتها اتكاليِّني متعلِّمني الطالب تجعل التي التدريس بُطرق املتعلقة املهنية املمارسات
من مجموعة الفصل هذا ويقرتح التَّعلُّم. عىل باعثة دراسية أجواءً تخلق التي باملمارسات
يُقدِّم ثم التَّعلُّم، عىل ع تُشجِّ عالقات إلقامة بها يستعينوا أن املعلمون يستطيع التي املبادئ
الواقع، أرض عىل املبادئ هذه تطبيق كيفية ح تُوضِّ التي األنشطة من كبرية مجموعة
من كالٍّ يُرشك اآلخر والبعض املعلمون، يتَّخذها إجراءات عىل األنشطة هذه بعض وتشتمل
الطالب فيه ل يتحمَّ مكانًا لتكون الدراسة قاعة أجواء تَُهيِّئ أنشطة يف والطالب املعلمني
حول امُلتمرِكز بالتدريس الخاصة األخرى الجوانب مع الحال هي وكما التَّعلُّم. مسئوليات

الفصل. هذا نهاية يف سنَستكشُفها التي التطبيق مشكالت توجد املتعلم،

بعد؟ يتغري ولم التغيري إىل يحتاج الذي ما (1)

أنني من كثريًا تُفاَجأ لن األرجح فعىل الفصل، لهذا السابقة الفصول قرأت قد كنَت إذا
يف املشكلة من جزء هي الطالب يُواجهها التي التَّعلُّم ملشكالت استجابتنا طريقة بأن أوِمن
وُمعظمنا نوايانا، حْسن عىل واإلطراء املدح من الكثري بالفعل نستحقُّ إننا املطاف. نهاية
الفصل، لهذا االفتتاحية الفقرة يف املذكورة املشكالت كتلك مشكالت استمرت إذا أنه يدرك
بالجامعة، النجاح وتحقيق نُدرِّسها، التي املواد تعلم من كربى استفادة تحقيق فإن
حثَّت ولقد بالغ. نحو عىل سلبيٍّا تأثًرا سيتأثَّر املستقبلية املهنية الحياة يف النجاح وتحقيق
السياسات مستوى عىل عادًة، قصد ودون تدريجيٍّا، الصفوف توحيد إعادة عىل مخاوفنا

التدريس. بعملية الخاصة املهنية واملمارسات
توضيح طريق عن وذلك كُمتعلِّمني؛ لديهم القصور أوجه تصحيح نحاول نحن أوًال:
ال أو يعرفون ال الطالب كان وإذا أكثر. ًال ومفصَّ جليٍّا توضيًحا للتَّعلُّم املواتية الظروف
فإننا لهم، نُدرِّسها التي املواد يف النجاح لتحقيق الرضورية القرارات اتخاذ يف يرغبون
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— بالفعل الرابع الفصل يف ناقشنا وكما — وهكذا عنهم. بالنيابة القرارات تلك نتخذ
الحضور مثل: التَّعلُّم؛ بعملية املتعلقة التفاصيل أنواع جميع تُحدِّد سياسات وَضْعنا فقد
ومنع اإللزامية، واملشاركة النهائية، التسليم بمواعيد الوفاء عدم وعقوبات اإلجباري،
املماَطلة ملنع التسليم مواعيد ونُجزِّئ الدراسية الواجبات م نُقسِّ إننا املالحق. امتحانات
الحديث، نمنع أننا كما الوقت. إدارة سوء عىل امُلرتتِّبة اآلثار حدة وتخفيف والتسويف،
الدراسة قاعة ومغادرة املحارضة، موعد عن ر والتأخُّ والرشب، واألكل النصية، والرسائل
املادة محتوى عن بعيًدا االنتباه يُشتِّت أنه نظنُّ قد يشء وأي املحارضة، موعد انتهاء قبل
الصفحة، طول مثل: الدراسية؛ بالواجبات الخاصة التفاصيل د نُحدِّ نحن أيًضا الدراسية.
االسرتاتيجيات ونستغلُّ ونََسقها. املصادر وعدد الهوامش، وعرض امُلستخدم، الخط وحجم
يُؤدُّون الطالب لجعل جهدهم قصارى منا الكثري ويَبذل الطالب. بني الغش ملنع املفصلة

التَّعلُّم. عملية تستلزمه ما
إنجازه إىل فنسعى اإلجبارية، والرشوط السياسات طريق عن تحقيقه يُمكن ال ما أما
باالختبارات نستعني وهكذا، الخارجية. التحفيز وسائل من كبرية مجموعة طريق عن
ما إذا للطالب كمكافأة إضافية درجات ونقدِّم امُلحتوى، بقراءة الطالب إللزام القصرية
مسائل إجابات جميع كانت ما إذا إضافية بدرجات ونُكافئهم املراجع، أحد عن بَحثوا
الدراسة. قاعة داخل تتمُّ مشاركة كل بجوار ممتاز تقدير ونضع صحيحًة، املنزيل الواجب
السلوك؛ لتعديل الرمزي االقتصاد أساليب فيها نُطبِّق أماكن الدراسية قاعاتنا صارت لقد
درجة منهم وتُخَصم فيه، مرغوب ف ترصُّ كل مقابل درجة عىل الطالب يحصل حيث
الدراسية التقديرات لوضع نتبعها التي واألنظمة فيه. مرغوب غري سلوك كل مقابل
قاعة داخل املتَّبعة والسلوكيات واألنشطة الدراسية الواجبات عىل والنقاط الدرجات ع تَُوزِّ
التقارير كانت َدرَّْستُها، التي الكيمياء مادة ففي والواضح؛ الدقيق بالتفصيل الدراسة
ومع الدراسية. للمادة مقرَّرة درجة ٦٠٠ إجمايل من فقط درجات ١٠ تساوي املعملية
يُساوي كان معميل تقرير كل أنَّ يعني مما أعشار، إىل مقسمة درجة كل كانت ذلك،
عىل بشغف الجدال عن عون يرتفَّ وال جهًدا يألون ال الطالب وكان درجة، ١٠٠ باألساس

اإلضافية. الدرجة من ٠٫٣ أو ٠٫٢
يف الطالب «تُدرِّب الدرجات لتوزيع األنظمة هذه مثل أن (٢٠١١) بايك ديان تؤمن
الدراسية املهام يف يُفكِّرون فالطالب (ص٤). الخطأ» األمور عىل الرتكيز عىل املطاف نهاية
يَعتربون ألنهم ال املادة، هذه من عليها سيَحصلون التي الدرجات ناحية من للمادة
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عما الطالب «تُشتِّت األنظمة وهذه املهمة. العلمية املادة لتعلم ُفَرًصا الدراسية الواجبات
الذي املعتَقد بايك ديان وتصف (ص٤). لتعلمهم» ز امُلحفِّ العامل عليه يكون أن يُفرتَض
التدريس؛ ِمهنة عرف يف بائدة» «فكرة بأنه للتَّعلُّم ًزا ُمحفِّ عامًال الدراسية التقديرات يَعترب

وحسب. والتقديرات الدرجات عىل الحصول ز تُحفِّ الدراسية فالتقديرات
نهاية يف ثماَرها؟ تؤتي واالتكاليني السلبيني املتعلمني مع للتعامل الطرق هذه هل
يتعلمون وهل صارمة؟ بقواعد املحكومة البيئات هذه يف شيئًا الطالب يتعلم هل املطاف،
حدٍّ إىل يتعلمون أجل، للتهديد؟ كعصا بها ح نُلوِّ التي التحفيز لوسائل كنتيجة شيئًا
املنزيل الواجب يُؤدُّون فإنهم قصري، الختبار الخضوع عون يتوقَّ الطالب كان إذا ما.
نسبة تزداد ، املحكِّ عىل الطالب ودرجات إجباريٍّا الحضور كان وإذا بالقراءة. الخاص
الهدف إىل تقود املدى القصرية االنتصارات هذه هل ولكن املعتاد. من أكثر حضورهم
املواد يف أو ج، للتخرُّ لة املؤهَّ الدراسية الحلقات يف نراهم الذين الطالب نوعية ما األسايس؟
تحمل عىل والقدرة الفكري بالنضج يتمتَّعون متعلمون هم هل التخرج؟ بمرشوع الخاصة
املادة وسياسات اإلجبارية الرشوط غياب ظل يف أداؤه لهم ينبغي ما ويُؤدُّون املسئولية،
متعلمون هم هل بمفردهم؟ وتنفيذها التعليمية املهام ترتيب يستطيعون هل الدراسية؟
تجربة يف بحماس يُشاركون الذين املتعلمون أولئك الخصب، بالخيال يتمتَّعون فضوليُّون

الحياة؟ مدى املستمر التَّعلُّم
من — الدراسة قاعة بإدارة املتعلقة امُلستمرة املشكالت نرى ال ملاذا أتساءل: إنني
السلبية الشخصية السمات من والكثري الفوضوية، والسلوكيات الطالب صفاقة بينها
التدريس أساليب أن عىل تدلُّ كعالمات — الحايل وقتنا يف األلفية طالب بها يتَّصف التي
معهم، أتعامل الذين التدريس، هيئات أعضاء س يتحمَّ كبرية. فاعلية ذات ليست هذه
والقواعد السياسات عدد كم غرار: عىل أسئلًة طارحني الدرس، ُحجرة إدارة عن للحديث
الطالب ملنع طريقة أحد يعرف هل ثماره؟ يؤتي منها أيٌّ وضُعها؟ لهم ينبغي التي
بدء قبل الحمام إىل الطالب يذهب ال وملاذا املحارضات؟ أثناء النصية الرسائل كتابة من
تُشكِّك ال أنها كما والسياسات، القواعد من الحد حول املناقشة هذه تدور ال املحارضة؟
إضافة حول املناقشة تدور وإنما والقواعد، السياسات هذه نها تتضمَّ التي الفرضيات يف
ينبغي أال ثماَرها. تؤتي التي السياسات عن البحث أو والقواعد، السياسات من املزيد
يف مشكالت وجود احتمالية عىل الدراسة قاعة إدارة بمشكالت الدائم انشغالنا يدلَّنا أن

نتبعه؟ الذي التدريس أسلوب
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الدرايس، واالستعداد التحضري ز نُحفِّ أم الفوضوية، السلوكيات منع نحاول أُكنا وسواء
األمثل الحل ليس السيطرة من أكرب قدر ممارسة فإنَّ األذهان، يف النزاهة فكرة خ نُرسِّ أم
فكلما مفرغة: حلقات يف يَدورون والطالب املعلمني يجعل األمر فهذا املشكالت؛ لهذه
وكلما الطالب، إليها يحتاج التي القيود زادت التَّعلُّم بيئة عىل نَفرضها التي القيود زادت
وكلما القرارات، اتخاذ عىل قدرتهم قلَّت عنهم بالنيابة نتَّخذُها التي القرارات عدد زاد
وكلما التَّعلُّم، عملية تجاه بااللتزام الداخيل شعورهم قلَّ خارجية التحفيز وسيلة كانت
كان وكلما التَّعلُّم، ملسئولية لهم تحمُّ احتمال قلَّ عنهم بالنيابة يها نؤدِّ التي املهامِّ عدد زاد
إىل املطاف بنا ويَنتهي عليهم. السيطرة إحكام زاد أكرب نُمارسها التي السيطرة قدر
يف العمل يمكنهم وال التَّعلُّم عملية تجاه االلتزام من قليًال قدًرا يُبدون لطالب التدريس

الكاملة. بالرصامة تتمتَّع ال تعليمية بيئات
التحفيز وسائل أو القواعد أو السياسات عن فوًرا التخيل يف يتمثَّل ال الحلَّ أن غري
واالعرتاف للتفكري، مختلفة طريقة باتباع متعلِّق كله األمر أن أُكرِّر أخرى ومرة الخارجية،
الغايل املتعلمني وتُكلِّف تُكلِّفنا ولكنها نتائج، عن تُسفر قد اإللزامية والرشوط القواعد بأن
والرتوِّي. الحكمة من بمزيد بها ونَستعني أقل، بقدر عليها نعتمد أن فعلينا والنفيس،
والدائم. العميق التَّعلُّم عىل ع تُشجِّ أجواءً تُهيِّئ التي البدائل تلك البدائل، د نُحدِّ أن وينبغي
التقييم وتقديم الدراسة، بموضوع الصلة الوثيقة امُلمتعة الدراسية الواجبات إعطاء «إن
الطالب بني التواُصل وإتاحة واملعلم، الطالب بني التواُصل وإتاحة املناسب، الوقت يف
،٢٠١١ (بايك، التَّعلُّم» ز تُحفِّ أمور كلها للوقت؛ الهادف واالستغالل بعض، مع بعضهم
قاعة داخل تعليمية أجواء بخلق َمْعِنيٌّ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس وأسلوب ص٦).
املسئولية من أكرب قدًرا لون يتحمَّ ناضجني، متعلمني يكونوا لكي الطالب ل تُؤهِّ الدراسة

اآلخرين. تعلم وعملية تعلمهم عملية تجاه

التَّعلُّم مسئولية ل تحمُّ عىل الطالب ع يُشجِّ الدرايسالذي املناخ (2)

ومع التَّعلُّم. لعملية املناسب «املناخ» بكلمة املقصود باستكشاف التغيري هذا طبيعة تبدأ
ز يُحفِّ الذي املناخ املعلمون يخلق كيف هو: التايل السؤال يكون الفكرة، لهذه الفهم توافر
وكيف الذاتي؟ بالتوجيه يتسمون ُمتعلمني ر ويُطوِّ التَّعلُّم، مسئولية تحمل عىل الطالب
فهو لالهتمام؛ ُمثري تشبيه الدرايس واملناخ رونه؟ ويُطوِّ املناخ هذا عىل املعلمون يحافظ
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التحيل عىل ع تُشجِّ التي الدراسية الظروف لتلك فهمنا — واحد آٍن يف — وييرس يُعرسِّ
التَّعلُّم. أثناء باالستقاللية

واملواصفات التعريفات الدرايس: املناخ (1-2)

أبدأ الدرايس، للمناخ مناسب تعريف إليجاد التدريس هيئات أعضاء مع أتعاون عندما
نتحدَّث أننا من الرغم عىل املعنى. عىل التشبيه يُشوِّش مًدى أي إىل توضيح بمحاولة
األقسام داخل الدراسية «األجواء» أو التَّعلُّم «بيئة» أو — الدرايس املناخ عن باستمرار
أَلفت وعندما الجوية. باألرصاد خاصة ظاهرة إىل نشري ال فإننا — التعليمية املنشآت أو
صمت بفرتة السؤال هذا يُتبَع ما عادًة التشبيه، هذا إليه يشري عما وأسأل ذلك إىل االنتباه
«مكان بالراحة»، «الشعور مثل: مخترصة، إجابات الحارضون ن يُخمِّ ذلك وبعد طويلة،
ولكنها الدرايس، املناخ خصائص تصف اإلجابات وهذه طيبة». «عالقات «االحرتام»، آمن»،

ماهيته. تُحدِّد ال
مرحلتي مستوى عىل أوًال التجريبية، للدراسة خضع الدرايس املناخ أن الحظ لحسن
ظل ويف أيًضا. الثانوي بعد ما التعليم مرحلة مستوى عىل ثم والثانوي، االبتدائي التعليم
بدأ حيث بفريزر، الخاص الرائع البحث عىل أعتمد زلت ال حداثة، األبحاث أكثر غياب
دة امُلعقَّ السيكولوجية العالقات من مجموعة من يتكون الدرايس املناخ أن بافرتاض بحثه
فيما والجماعية الفردية العالقات وكذلك مجتمعني، أو حدٍة عىل كل والطالب، املعلم بني
خاصة قائمًة (١٩٨٦) ودينيس وتريجست فريزر ابتكر ولقد وبعضهم. الطالب بني
البيئات بني وتقارن تقيم والجامعات، الكليات داخل الدراسة قاعة يف السائدة بالبيئة
القائمة، وتَحتوي التجريبية. الناحية من فاعليتها وأثبتوا والفعلية، لة امُلفضَّ التعليمية
سؤال عن إجابات اعتبارها يمكن فرعية معايري سبعة عىل بنًدا، وأربعني تسعة من املكوَّنة

هو/هي؟» «ما بصيغة: يبدأ

األستاذ بني للتفاعل ُفَرص تخصيص هو وتعريفه: التخصيص؟ عنرص هو ما (١)
طالب. لكل األستاذ يُوليه الذي االهتمام ومقدار والطالب، الجامعي

األنشطة جميع يف للطالب النشطة املشاركة حجم هي وتعريفها: املشاركة؟ هي ما (٢)
الدراسة. قاعة داخل الدراسية
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يعرف مًدى أيِّ إىل وتعني الطالب؟ تعامالت يف واالنسجام االتساق درجة هي ما (٣)
بعض. مع بعضهم بودٍّ يتعاملون مًدى أي وإىل بعًضا، بعضهم الطالب

املادة. بدراسة الطالب استمتاع مدى به ويقصد بالرضا؟ الشعور هو ما (٤)
الدراسية األنشطة تتسم مًدى أيِّ إىل بمعنى ة؟ املهمَّ إنجاز عىل الرتكيز هو ما (٥)

املهمة. إنجاز نحو هة وموجَّ جيد، نحو عىل وُمنظَّمة واضحة بكونها
أنشطة إلجراء امُلحاِرض يُخطِّط مًدى أيِّ إىل به ويُقصد االبتكار؟ عنرص هو ما (٦)
دراسية وواجبات جديدة، تدريس بأساليب ويستعني معتادة، وغري جديدة دراسية

مبتَكرة.
بأنفسهم، القرارات باتخاذ للطالب به يُسمح الذي الحدُّ أو االستقاللية؟ هي ما (٧)
الفردية التَّعلُّم الحتياجات وفًقا تفاُضلية، معاملًة الطالب هؤالء ى يتلقَّ مًدى أي وإىل

بهم. الخاصة

مشابهة. معيارية وسيلة ابتكروا (١٩٩٤) وآخرين ونستون أن بالذكر والجدير
من «املثالية» الدراسة قاعة سمات الطالب يُحدِّد فريزر، قائمة من االنتهاء وبعد
الطالب أن ويتَّضح معيَّنة. مادة لدراسة املتوافرة للبيئة تقييًما يُْجرون ثم نظرهم، وجهة
الصارمة القواعد الخاصبتطبيق ه التوجُّ حاليٍّا فيها الشائع — الدراسة قاعات يُصنِّفون ال
قاعات أنها عىل — املعلم لسيطرة والخاضعة اإللزامية الرشوط تطبيق نحو واملدفوعة
قاعة التدريسعن هيئات أعضاء رات تصوُّ لتقييم أيًضا القائمة فريزر استخدم وقد مثالية.
مقلقة النتيجة وكانت الطالب، بتصورات التصورات هذه قارن ثم بهم، الخاصة التدريس
الدراسة قاعة داخل السائدة البيئة وصف نحو املعلمون «يميل يقول: كتب حيث ما؛ حد إىل

ص٤٥). ،١٩٨٦ ودينيس، وتريجست (فريزر طالبهم» يفعل مما أكثر إيجابية بأنها
العالقات هذه أن إىل الدرايس املناخ موضوع حول أُجريت التي األبحاث وتُشري
بتصور االستعانة «إنَّ فريزر: يكتب هذا وعن التَّعلُّم، نواتج يف بشدة تؤثر السيكولوجية
طبيعة بني متينة عالقات رسخت … الدراسة قاعة يف حاليٍّا السائدة البيئة حول الطالب
والعاطفية املعرفية الت امُلحصَّ من متنوِّعة ومجموعة الدراسة قاعة يف السائدة البيئة
لونها يُفضِّ تعليمية بيئة يف الطالب يدرس فعندما ص٤٥). ،١٩٨٦) بالطالب» الخاصة

الدرايس. تحصيلهم يزداد
فالطقس ذلك؛ وراء السبب فهم عىل «الطقس» ب الخاص املجازي التشبيه ويساعدنا
السرتات نرتدي املنزل، خارج بارًدا الطقس يكون فعندما ُمبارشة، بطرق السلوك يف يُؤثِّر
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أكتوبر شهر يأتي وعندما تلقائية. استجابتنا تكون هكذا والجوارب. واملعاطف الصوفية
نوع يَحظى وقد الخفيفة. املطاطية الشباشب بتخزين نُسارع مثًال، بنسلفانيا والية يف
الطالب يؤجل ال بحيث التَّعلُّم، عملية عىل نفسه املبارش بالتأثري الدرايس «املناخ» من معني
عليها، يَعثرون إجابة بأول ويَرضون وحْسب، اإلجابة عن يبحثون ال إنهم هم. َمهامِّ تأدية
للعيان، واضح فاألمر معرفته، إىل يَحتاجون يشء ة فثمَّ آخر؛ شخص عمل ينسخون وال
إىل بالوصول أشبه األمر يَبدو هل للتَّعلُّم. استعداد عىل وهم إليهم، بالنسبة أهمية ويُمثِّل
القاعات أغلب ويف األيام معظم يف حسنًا، التعليمية؟ العملية يخص فيما حاملة مثالية حالة

األرجح. عىل الدفء بهذا التَّعلُّم حرارة درجة تكون ال الدراسية
«يُساعد» ال الدراسة قاعة داخل الدرايس «املناخ» أنَّ أيًضا املجازي التشبيه ح ويُوضِّ
اتخاذ عىل زنا يُحفِّ وإنما بالدفء، الشعور إىل البارد الطقس يدفعنا ال مثلما التَّعلُّم، عىل
الظروف تهيئة هو والهدف والُقبَّعات، والجوارب املعاطف نَرتدي إننا إذ اإلجراءات؛
أن علينا يجب حيث اإلجراءات، اتخاذ عىل الطالب لتحفيز الدراسة قاعة داخل املناسبة

للتَّعلُّم. املطلوب الجهد بذل يف يرغبون تجعلهم التي الظروف تلك نَُهيِّئ
الدرايس املناخ تعريف ة َمهمَّ جعل امَلجازي التشبيه هذا أن حقيقة من الرغم وعىل
قاعة أكانت وسواء والثرية، امُللهمة األفكار من املزيد يوفر يزال ال فإنه دًة، ُمعقَّ َمهمًة
تتواَفر ال التعليمية واألجواء الدرايس املناخ فإنَّ اإلنرتنت، عرب افرتاضية أم واقعيًة الدراسة
جيد درايس مناٍخ توفري يف تَرغب كنَت وإذا األفعال، طريق عن وإنما األقوال، خالل من
يَِعَدان الدرايس املنهج خطة يف سطَرين إدراج طريق عن ره تُوفِّ فلن دراستك، قاعة داخل
األحيان بعض (ويف اإلجراءات اتخاذ من املناخ هذا يَنشأ وإنما املناخ، هذا مثل بوجود
شأنها من ات َمهمَّ تؤدِّي — كُمعلِّم — فأنَت اإلجراءات). بعض اتخاذ عدم من أيًضا يَنشأ
إجراءاٍت اتخاذ تُواِصل املناخ، هذا يتوافر أن وبمجرد املناخ، هذا توفري يف تُساعد أن
والطقس املناخ عن معرفتنا مع الحال هي وكما النهاية، ويف عليه. الحفاظ يف تُساعد
يستطيع املناخ. هذا حيال املسئولية ل تحمُّ يف نُشارك فإننا الواقعي، بعاملنا الجويِّ
فيها يُشارك املناسب الدرايس املناخ توفري َمهمة ولكن للقيادة، نموذج توفري املعلمون
إلحدى يقول حكيًما معلًما سمعُت املهني، مشواري من مبكرة مرحلة ويف أيًضا، الطالب
مًعا نتشارك إنَّنا مادتنا، هي وإنما مادَّتكم، وليست مادتي، ليست «هذه الدراسية: الِفَرق

الدراسة.» قاعة داخل هنا يحدث ال وما يحدث ما تجاه املسئولية ل تحمُّ يف
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التَّعلُّم مسئولية تحمل عىل الطالب ز يُحفِّ الدرايسالذي املناخ (2-2)

نريد إننا مسئولني. متعلِّمني باعتبارهم فوا يترصَّ أن الطالب من نريد فنحن واضح؛ الهدف
الذاتي، والتوجيه واالستقاللية، النفس، عىل باالعتماد يتمتَّعون متعلِّمني يكونوا أن منهم
إنها ص٤) ،١٩٩٠) زيمرمان يقول التي الشخصية السمات هي وهذه الذاتي؛ والتنظيم
بثقة التعليمية املهام مع يتعاملون «إنهم الذاتي: بالتنظيم يتمتَّعون الذين املتعلمني تُميِّز
أو حقيقة يستوعبون متى يدركون ذاتيٍّا املنظَّمون فاملتعلمون … حيلة وسعة واجتهاد
للبحث مسبًقا يسعون ذاتيٍّا املنظَّمون والطالب … إليها يَفتقرون ومتى مهارًة، يمتلكون
العراقيل يواجهون فعندما إلتقانها؛ الخطوات ويتَّخذون يحتاجونها التي املعلومات عن
يَبحثون امُلبَهمة، الدراسية الكتب أو امُلرتِبكني املعلمني أو للمذاكرة املواتية الظروفغري مثل
هذا (٢٠١٠) وتايلور ماكاسكيل اقرتح األخرية، اآلونة ويف النجاح.» لتحقيق طريقة عن
بالحافز ويتمتَّعون تعلمهم، مسئولية املستقلون املتعلمون ل «يتحمَّ ال: الفعَّ التعريف
وقتهم، إدارة ويُجيدون ُمتفتِّح، بذهن ويتمتَّعون التَّعلُّم، يف املتعة ويَجدون التَّعلُّم، نحو
عىل باالعتماد ويَسعدون العمل، لتسليم النهائية باملواعيد ويَفون بفاعلية، ويُخطِّطون
يؤجلون وقلَّما الصعوبات، مواجهة عند واإلرصار املثابَرة ويُبدون العمل، إلنجاز أنفسهم
هذه يف أراها التي الوحيدة واملشكلة (ص٣٥٧). بعملهم» األمر يتعلق عندما خاصًة شيئًا؛
وتايلور ماكاسكيل مقال ويَشتمل الطالب. من ا جدٍّ قليل عدد عىل تنَطبق أنها األوصاف
ويُمكن املتعلم، استقاللية يَقيس النفيس) القياس اختبارات مثل (يبدو موجز استبيان عىل
نوًعا املعلمني وإلعطاء املستقلون، املتعلمون يفعله عما فكرة الطالب إلعطاء به االستعانة

ال. أم باالستقاللية يتمتَّعون طالبهم كان إذا ما لتحديد التقييم من
الطالب وبني والطالب، املعلمني (بني العالقات عىل قائًما الدرايس املناخ كان إذا
الذين املتعلمني مهارات تنمية ز تحفِّ التي العالقات نوعية فما إذَن، بعض)، مع وبعضهم
تنمية ع تشجِّ التي للعالقات سمات خمس أقرتح دعني األوصاف؟ هذه عليهم يَنطبق
مناسب طقس ذا دراسيٍّا مناًخا رون ويُوفِّ املسئولية، لون يتحمَّ الذين املتعلمني مهارات

للتَّعلُّم:
التي القرارات عواقب يتحملوا أن للطالب نسمح أن علينا املنطقية: العواقب
دون أو تحضري؟ دون املحارضة يَدخلون طالب لديك هل التَّعلُّم. عملية حيال يتَّخذونها
بخطة توجد هل املنزيل؟ الواجب مسائل حل من االنتهاء دون أو املطلوب، الجزء قراءة
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املحارضة؟ حضور قبل بالتحضري الطالب تأُمر اللهجة شديدة عبارة الدرايس املنهج
املنهج خطة يف جاء ما مع لهجتها شدة يف تتساوى بعبارة الرسالة تلك عىل أكَّدت وهل
يدخل والبعضمنهم تحضري، دون املحارضة يدخلون الطالب يزال ال ذلك، ومع الدرايس؟

ذلك؟ يف السبب ما بالخجل. شعور أدنى دون املحارضة
يعملون منهم الكثريون وبالطبع كساىل، بعضهم وبالطبع مشغولون، إنهم بالطبع،
يدخلون إنهم الحقيقية؛ األسباب هي هذه أن أظنُّ ال ولكني ا، أَُرسً ويُعيلون بوظائف
ولكن نفسه، باليشء أخربوهم اآلَخرين املعلمني من الكثري ألنَّ تحضري؛ دون املحارضات
هدوء يف يجلسون فهم عواقب، هناك يكن لم تحضري دون املحارضة حرضوا حني
يُجربهم ال األوقات معظم ويف أسئلة، املعلم يطرح حني إليهم األنظار لْفت ويتجنَّبون
ثم وِمن االرتباك، أو الذُّعر عليهم يبدو ذلك، حَدث وإن السؤال، عن اإلجابة عىل املعلم
أبلغ «األفعال القائل: املأثور للمثَل وواضح رصيح إيضاحي نموذج إنه املعلم. يتخطاهم
نفعل ال ونحن نقوله. ملا ال نحن، نفعله ملا فعل كردِّ فون يترصَّ فالطالب األقوال.» من

للمحاَرضة. التحضري عدم عىل العقاب من يُفلتون ثَمَّ وِمن شيئًا،
فاتهم: ترصُّ عواقب من الطالب املعلمون بها يُعفي التي الطريقة عىل كثرية واألمثلة
موعد عن رين متأخِّ الوصول الطالب فيها اعتاد التي املوادِّ إلحدى محارضة أنها لنفرتض
أو الخمس الدقائق أثناء واضحة مباالة ال يف الدراسة قاعة إىل يَدلفون إنهم املحارضة. بدء
ويَستوعب املحارضة. بداية يف مهم يشء أي رشح عن املعلمون يَمتنع هكذا األوىل. العرش
يعزِّز هكذا املحارضة. عن التأخر من بأس ال أنه يُدركون ثمَّ وِمن األمر؛ هذا الطالب
تجاه املسئولية الطالب تحمل من تُقلِّل التي السلوكيات ذلك، يدركوا أن دون املعلمون،
أبسط «حتى آخر: مثاًال (٢٠٠٣) كوفمان سارة وتُقدِّم كُمتعلِّمني. فعله عليهم يجب ما
الطالب يَستعريها لكي االمتحانات فرتة يف معك الرصاص أقالم إحضار مثل األمور،

(ص٣). معهم» األقالم إحضار مسئولية ل تحمُّ إىل بحاجة ليسوا أنهم تُعلِّمهم
َرْصد بهدف مرة ذات حرضتُها الرياضيات مادة يف بمحارضة األمثلة هذه قارن
موعد من خمسدقائق قبل الدراسة قاعة حنيوصلت تفاجأُت فيها. املتبَع التدريس أسلوب
جاء كذلك بالفعل. القاعة داخل موجودون الطالب معظم أن وجدت حني املحارضة، بدء
العرض، جهاز عىل املنزيل الواجب إجابات واستعرض املحارضة، بدء موعد قبل امُلحاِرض
عرضها الدرايس، الكتاب يف املوجودة غري املسائل بعض عىل يَشتمل املنزيل الواجب وكان
قط. ثانية يَعرضها ولم العرض جهاز عىل من رَفعها ثم املحارضة، بدء بعد دقائق لبضع
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عىل وقع ثم وِمن املنزيل؛ الواجب تصحيح فاتك املحارضة تلك حضور عىل تأخرَت فإذا
املحارضة. انتهاء املحارضبعد إىل الذهاب أو آَخر، طالب من اإلجابات نقل مسئولية كاهلك
نجعلهم نعد لم ولكنَّنا عواقب، له التَّعلُّم عملية بخصوص الطالب يتَّخذه قرار كل إن
من وجيهة. أسباب أي وبال الصدد، هذا يف نرتدَّد إننا القرارات. معظم عواقب يتحملون
التزامهم من يُقلِّل حتى أو ، دفاعيٍّ موقٍف يف يضعهم أو الطالب يُؤذي أن يريد الذي
ويجب مهمٌّ، أمر هو قراراتهم لعواقب الطالب ل تحمُّ طريقة إن الجامعية؟ بالدراسة
ره تأخُّ عند الطالب مع للتعامل مربَّرة طريقة املأل عىل اإلهانة هل بحرص. فيه التفكري
إذا أنك من تأكَّد الدراسية؟ الِفرقة باقي عىل الطريقة هذه تؤثر وكيف املحارضة؟ عىل
فارق يوجد هل صاغية. آذان كلها الفرقة باقي أن فستجد مخالفة، أي عىل طالبًا وبخت
كبرية الفرقة كانت ما وإذا نهايتها؟ يف أم الجامعية حياتهم بداية يف الطالب كان ما إذا
ما وإذا اإلطالق؟ عىل تَعرفه ال أم وثيقة معرفة الطالب تَعرف كنَت ما وإذا صغرية؟ أم
القرارات املعلم اتخاذ إن الخامسة؟ املرة أم الطالب فيها ر يتأخَّ التي األوىل املرة هذه كانت
دوًما القرار يتسبَّب أن ينبغي ذلك ومع اإلطالق، عىل هينًا أمًرا ليس العواقب بخصوص

أفعاله. بعواقب يشعر الطالب جعل يف
املحارضة يف الجلوس عىل قادًرا يكون أن الدرس يُحرضِّ لم الذي للطالب ينبغي ال
عىل أُرصُّ ا، ردٍّ أجد لم إذا الدرس، قراءة بخصوص سؤاًال أطرح فعندما أريحية؛ بكل
اإلجابة يف عادًة عليهم االعتماد يمكنني الذين الطالب هؤالء مع مبارشًة البرصي التواصل
يَرغب ربما أنه وأقرتح السبورة عىل السؤال أكتب الصمت، استمر وإذا األسئلة. عن
السؤال هذا يكون أن احتمالية وراء السبب عن أتساءل ثم مالحظاتهم، يُدوِّنوا أن الطالب
األسلوب هذا يُولِّد لم وإذا االختبار. يف كهذا بسؤال استعنُت قد أنني إىل وأمُلِّح أهمية، ذا
السؤال، بهذا التالية املحارضة «سنبدأ لهم: وأقول إجابة، بال السؤال أترك ردود، أي
إيجابيًة أكون املناَقشات، هذه مثل يف عنه.» لإلجابة عليكم سأعتمد أنني تعرفون وأنتم
الطالب عىل أطرحها التي األسئلة عن أجيب وال تماًما، برأيي ك أتمسَّ ولكنني وصبورًة،
اإلجابة عدم عواقب ما الطالب: نظر وجهة من األمر يف فكِّر فقط. نادرة حاالت يف إال
األحيان بعض ويف عواقب، أي هناك تكون ال عادًة، املعلم؟ يطرُحها التي األسئلة عن
تكون ما ودائًما األسئلة عن يجيب فاملعلم مكافأة؛ فثمة أطول، لوقت الطالب انتظر إذا

«صحيحة». إجاباته
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اإلجراءات التخاذ فيها يكون التي — واملعلم الطالب عالقة ي تُنمِّ االتساق: مبدأ
العالقات عىل يَنطبق نفسه واألمر املسئولية، لون يتحمَّ متعلِّمني — عواقب اتخاذها) (وعدم
املثال، سبيل عىل بأفعاله. يقوله ما املعلم يدعم أن ا جدٍّ املهمِّ فمن باالتساق، تتسم التي
ويف رة.» املتأخِّ املنزلية الواجبات تُقبَل «لن تقول: عبارة الدرايس املنهج خطة يف توجد
أبًدا، يحدث لن األمر أن يعني «هذا بقولك: عليه ًدا ُمشدِّ األمر هذا إىل تشري املحارضة
تبدأ الذي الوقت يف الطالب أحد منك يدنو أيام، بضعة مرور وبعد ظروف.» أي وتحت
أن «أتمنى قائًال: االلتماس بهذا صها يُلخِّ األعذار من طويلة قائمة ومعه املحارضة، فيه
واحدة مرًة األمر هذا فتقبل تقييمك.» إىل ماسة حاجة يف أنا املنزيل، الواجب هذا تقبَل
رأى آخر طالب وألي الطالب لهذا فيه، رجعة وبال وضوح بكل ييش فك ترصُّ ولكن فقط،
يرضب أن واحد ف لترصُّ يمكن هكذا رة. املتأخِّ الواجبات تقبَل بأنك بعينه، املوقف هذا
التواصل مجال يف أُجرَي بحٌث أثبت وقد الحائط. عرض التعليمات من كاملة بمجموعة
فعندما .(١٩٩٢ وهول، (ناب األقوال» من أبلغ «األفعال القائل: املثل صحة اللفظي
لفظي، غري ف بترصُّ — امُلْستَْقِبل إىل بها يبَعث التي — اللفظية الرسالة امُلرسل يُناقض

اللفظي. غري الترصف ذلك يف نة املتضمَّ الرسالة يُصدِّق امُلْستَْقِبل فإن
السياقات من بالكثري لة الصِّ وثيق موضوع هو نفعله ما مع نقوله ما اتساق إن
من املقاطعات نمانع وال باألسئلة، ب ونُرحِّ املشاركة، يف نرغب إننا ُقلنا فإذا الدراسية،
لنُنهي للخيل، سباق يف وكأنَّنا بالغة برسعة املحتوى تغطية نواصل ولكننا الطالب، جانب
الدراسة؛ قاعة عرب رسيعة نظرة ثم األسئلة لطرح بدعوٍة — متقطعة بأنفاس — املحارضة
لقد البداية. يف بها حنا رصَّ التي نفسها الرسالة ليست ولكنها رسالة، نبعث بذلك فإنَّنا
أهمية ذات ليست وتعليقاتهم ومقاطعتهم الطالب أسئلة أن جيلٍّ نحٍو وعىل توٍّا أوضحنا
تُسفر ال حينما «حسنًا» بقولنا: الرسالة تلك نَختَِتم ثم فقط، الوقت من قصرية لفرتة إال

سؤال. أي عن األسئلة لطرح دعوتنا
معهم، املعلم تعامل طريقة عىل االعتماد يَستطيعون الطالب أن أيًضا يعني االتساق
نفسها؛ للمعايري وفًقا معهم التعامل يتم الطالب وجميع عها، توقُّ يمكن املعلم فات فترصُّ
ِمَن ن عمَّ النظر بغض املعلم، بها سريدُّ التي اإلجابات بعض ستكون كيف يعرفون فهم
وال واضحة أيًضا) باملعلم (والخاصة بالطالب الخاصة فالتوقعات السؤال. يطرح الطالب
لطيًفا شخًصا إال يكون أن يمكن ال املعلم أن يعني وهذا لتغيريها، أو فيها للشك مجال
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أنهم الطالب يظن قد ما تتخطى أهداف إىل تستند فاته فترصُّ ذلك ومع التعامل، يف وَلِبًقا
تنطبق ال الراسخة املبادئ أن يَعتقدون يجعلهم الذي السبب تتخطى أو إليه، بحاجة
به، موثوق نحٍو عىل بأكملها الفرقة ومع حدة، عىل طالب كل مع يتعامل فامُلعلم عليهم؛
ناِضجني متعلمني باعتبارهم الطالب من عه يتوقَّ ما يُمثِّل االتساق وهذا توقعه، ويُمكن

املسئولية. ل تحمُّ عىل وقادرين
حول امُلتمرِكز التدريس ألسلوب املعارضون يُثري ما كثريًا املعايري: من عاٍل مستًوى
بتدليل التدريس يف األسلوب هذا يُشبِّهون إنهم حيث املعايري؛ بشأن املخاوَف املتعلم
مقابل األموال يدفعون عمالء يعتربهم أو للدرجات، احتياجهم يُلبي املعلم وكأنَّ الطالب،
الطالب ز يُحفِّ أسلوب إنه حيث الصحيح؛ هو تماًما العكس وإنما ما، منتج عىل الحصول
األسلوب هذا تتبع التي الدراسية القاعات ويف متعلمني. باعتبارهم املسئوليات تحمل عىل
يستطيعون طالبهم بأن ويُؤِمنون عاٍل، مستًوى ذات معايري املعلمون يضع التدريس، يف

بذلك. تحقيٍق عىل بمساعدتهم أنفسهم يُلزمون ثم وِمن املعايري؛ تلك إىل الوصول
يَبتهجون فتجدهم عليهم، األمور املعلمون ل يُسهِّ أن لهم يروق الطالب أن يبدو وقد
باملراجع خاص جزء إدراج إىل يُضطرون ال عندما ويبتسمون املحارضات، تُلغى عندما
املقرر من فصل يُلغى عندما أو االختبارات، ل تُؤجَّ عندما أو يُقدِّمونها، التي األبحاث يف
«السهلة» األجزاء يُدرِّس امُلعلِّمني ِمن َمْن بخصوص بينهم فيما الطالب يتشاَور الدرايس،
— املعلمني — إننا الحد؟ هذا إىل مختلفون التدريس هيئة أعضاء هل الدراسية. املواد من
لتسليم النهائي املوعد يَُمد عندما أو اللجان، إحدى اجتماع يُلغى عندما الصعداء س نتنفَّ
من موقًرا شكًال هذا أليس أخرى. بحث لجنة إىل باالنضمام نُكلَّف ال عندما أو العمل،
يستحقُّ األحيان، بعض ففي األلم؟ تجنُّب ُمقابل يف اللذة عن بالبحث الخاص املبدأ أشكال
واملعلمني السهلة الدراسية املواد أن ا حقٍّ يُدركون فهم نمنُحهم؛ مما أكثر درجات الطالب
لونه، يُفضِّ ما هذا أن يَبدو وقد التعليمية، الخربات بقيمة ون يرضُّ املتدنية املعايري ذوي

الفارق. يَعرفون ال إنهم تقول األبحاث ولكن
أدركنا للمعلمني، الطالب تقييمات عىل أُجريت التي التجريبية األبحاث واقع ومن
السهلة، الدراسية املواد يدرسون الذين امُلعلِّمني نصيب من ليست العالية التقييمات أن
املواد عام، فبوجه ذلك. يف يَعتقدون يزال ال التدريس هيئات أعضاء من الكثري أنَّ رغم
واملعايري بالرصامة تتسم التي الدراسية املواد مثل عاٍل بتقييم تَحظى ال السهلة الدراسية
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وروش، مارش انظر الشاملة، األبحاث من أكرب عدد عىل االطالع أجل (من املستوى عالية
يانسن انظر املستقلة، لألبحاث أمثلة عىل االطالع أجل ومن ،٢٠٠٣ وسنرتا، ،٢٠٠٠
هذه .(٢٠٠٨ ومرييف، وترايتن والنكسرت وهاندز مارتن ،٢٠٠٧ ديي، ،٢٠٠٥ وبروينسما،
بأسلوب الخاصة املمارسات تطبيق استعرَضت التي الرتبوية األدبيات أثبتتْها النتائج
بها املعمول السياسات بتحديد مرتبًطا األمر أكان وسواء املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس
أسئلة ابتكار أو الدراسية الواجبات لتسليم النهائية املواعيد تحديد أو الدراسة، قاعة يف
يستغلُّ ال هكذا به. يَقومون ما مسئولية لون سيتحمَّ الطالب فإنَّ القصرية، االختبارات
باملعلم الخاصة عات والتوقُّ فاملعايري السهلة؛ البدائل اختيار لون ويُفضِّ املوقف الطالب
ناقْشنا كما تعلمهم، محاوالت املعلم يُيَرسِّ حني سيما وال أفضل، بعمل القيام إىل تدعوهم

الثالث. الفصل يف
الصحيح املسار عن حادوا قد التدريس هيئات أعضاء من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن يبدو
املعايري، وضع من بدًال املعايري مستوى رفع عىل يُركزون إنهم حيث املعايري؛ يخص فيما
دوًما تتَّضح ال املعايري. تلك إىل للوصول الطالب يَبذلها التي الجهود مستوى رفع ثم
ومعظم أبًدا، تتغري ال املستوى، رفيعة معايري ولكنها بها، كون يتمسَّ التي املعايري ماهية
املعلمون يحرص معايري أنها غري بها. الوفاء يستطيعون ال الحاليني الجامعيِّني الطالب
السنوات طالب من معظمهم الطالب، من قليل عدد ويوجد إليها، الوصول هدف تذكُّر عىل
شيئًا املعايري هذه تُظهر ال الحايل الوقت يف ولكن فعًال، املستويات هذه بلغوا مة، امُلنَْرصِ

الجامعيني. للطالب ا جدٍّ الضعيف الفكري املستوى سوى
وصعبة تعجيزية تكون أن ينبغي ال ولكنها املستوى، عالية املعايري تكون أن يمكن
املجهود، بذل عىل الطالب ز تُحفِّ ال تعجيزيٍّ نحو عىل املستوى رفيعة فاألهداف املنال؛
ويف ذلك. عىل الطالب ز تُحفِّ ما هي تحقيقها يُمكن التي املستوى رفيعة األهداف وإنما
قابلة غري ثابتة قوانني بمنزلة املعايري تكون ال التَّعلُّم، عىل ع تُشجِّ التي الدراسية األجواء
لتحقيق الالزمة واملهارات املعرفة تغري ومع املحتوى تغري مع تتطور إنها بل للتغيري،
املعايري، مع يتعاَمل ال املعلم أن ذلك من واألهم التخرج، بعد العملية الحياة يف النجاح
يتمسك لهم. تحديًا تُمثِّل التي الواقعية األهداف تحديد بعد وذلك الطالب، مع وإنما
ولكنهم العالية، باملعايري املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب يتبعون الذين املعلمون،
يف يَقفون املعلمني أن الطالب يرى وعندما تحقيقه. الطالب يستطيع فيما بشدة يَثقون
زهم ويُحفِّ عهم يُشجِّ هذا فإنَّ النجاح، تحقيق عىل بمساعدتهم أنفسهم ويُلزمون هم صفِّ
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بأنفسهم، اإليمان يف الطالب يَرشع بالطالب، املعلمون يؤمن فعندما الجهد؛ بذل عىل
يتحولوا أن الطالب من نريد الذين املتعلمني نوعية تترصف مثلما الترصف يف ويبدءون

إليهم.
الكثري تشري إذ بالطالب؛ الجامعيون األساتذة يهتمَّ أن يجب االهتمام: عن التعبري
األبحاث هذه (٢٠٠٩) مايرز كتبه ممتاز مقال ويلخص ذلك. وراء السبب إىل األبحاث من
تصورات أنَّ املقال، بها يستشهد التي (٢٠٠٦ (ويلسون، األبحاث، أحد ووَجد ويدمجها.
كانوا األساتذة أن (بمعنى تجاههم األساتذة يتبناها التي اإليجابية التوجهات عن الطالب
الخاص التباين عامل من باملائة ٥٨ شكَّلت نجاحهم) يف ويَرغبون بطالبهم مهتمني
العالقة توطَّدت عندما أنه (٢٠٠٥) وباسكيست وكوهني بنسون ووَجد الطالب. بحافز
وكذلك حضورهم، نسبة نت وتحسَّ باملحارضة، الطالب استمتاع زاد والطالب، املعلم بني
احتمال وزاد للدروس، مذاكرتهم معدل وزاد املحارضة، خالل انتباههم مستوى ن تحسَّ
األبحاث هذه مايرز ص ويُلخِّ الدرايس. بالتخصص إضافية دراسية مواد يف تسجيلهم
يُدركون الطالب أن حقيقة من الرغم «عىل قائًال: النحو هذا عىل أيًضا أخرى ودراسات
بالرضورة يمنحون ال األساتذة فإنَّ ال، أم بأمرهم ون يهتمُّ أساتذتهم كان إذا ما تماًما
وعدد ص٢٠٥). ،٢٠٠٩) الطالب» يفعل مثلما التدريس عملية من الجانب لهذا األولوية
عدم عىل تدل إشارات الطالب يَعتربها رسائل ينقلون املعلمني من للدهشة ومثري كبري
ماجستري طالب من طالب ثالثمائة من أكثر (٢٠٠٨) وليونز هووك سأل وقد االهتمام.
الثقة» «فَقد قد الدراسية املواد إحدى معلِّم بأن شعوٌر قبل من انتابهم ما إذا األعمال إدارة
باإليجاب. السؤال هذا عن الطالب من باملائة وأربعني أربعة رد كان تعلُّمهم. ويف فيهم

هو بالطالب االهتمام عن التعبري رضورة أن التدريس هيئات أعضاء بعض يجد
قادرين يكونوا أن للطالب وينبغي االهتمام. تقديم ال التدريس، هي تهم فُمهمَّ ُمزعج؛ أمر
ون مهتمُّ أنهم عىل يؤكد اآلخر البعض ال. أم االهتمام يبدي املعلم أكان سواء التَّعلُّم، عىل
املادة وتحديث املحارضة، إلقاء قبل دوًما التحضري طريق عن االهتمام هذا ويُبدون فعًال،
هذه يُقدِّرون ال طالبهم ولكن املناسب، الوقت يف بالتقييم الطالب وإمداد بانتظام، العلمية
التدريس هيئات أعضاء من آخر عدد يزال وال االهتمام. عن تعبريًا يرونها ال أو الجهود
يُورِّطهم مما املهنية، الحدود عىل تعديًا االهتمام عن التعبري يكون أن من القلق يُساورهم
األجواء ورصامة األكاديمية املعايري يف يُؤثِّر أو بطالبهم، الخاصة الشخصية الحياة يف
األبحاث عىل الضوء (٢٠٠٨) وليونز هووك ومقال (٢٠٠٩) مايرز مقال ويُلقي الدراسية.
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واشتمل االهتمام. عن بالتعبري كثريًا املتعلقة السلوكيات من متنوعة مجموعة حدَّدت التي
الدعابة، روح واستحضار شخيص، طابع ذات بأمثلة االستعانة مثل: أمور عىل املقاالن
املحارضة بدء قبل رسميٍّ غري نحو عىل معهم والحديث بأسمائهم، الطالب ومخاطبة
يمكن كيف تخيُّل الصعب وِمن الدراسة. قاعة أرجاء يف والتجول واالبتسامة بعدها، أو
الحدود تتعدَّى أو الدراسية، باملادة الخاصة األكاديمية بالنزاهة كهذه ترصفات تمسَّ أن

التدريس. هيئة أعضاء الت مؤهِّ تفوق أو املهنية،
إبداء يُمكن التدريس، بعملية الخاصة الجوانب من الكثري مع الحال هي وكما
التدريس أساليب يَتبعون ال ملن خيارات ثمة إن بل مختلفة، بطرق بالطالب االهتمام
عىل بسيطة الخيارات هذه تكون أن ويمكن خاص. بوجه التشجيع أو الدعم عىل القائمة
املعلم، مكتب يف الطالب مقعد بجوار موضوعة حلوى علبة أو لطيف، عابر تعليق صورة
وسائل تكون أن ويجب اإللكرتوني، الربيد رسائل باستفسارات االهتمام تُظهر ردود أو
مع تتالءم أن وينبغي أيًضا متنوعة تكون أن يُمكن أنه إال صادقة، االهتمام عن التعبري

مريح. نحو عىل كمعلم شخصيتك
تنشأ ما «عادًة إليها: اإلشارة تستحقُّ أخرية نقطة ص٢٠٩) ،٢٠٠٩) مايرز ويذكر
الهدف، د تُجدِّ بُطرق أساتذتهم من يَستقبلونه الذي االهتمام الطالب فيها يردُّ تبادل، حلقة
أكثر وبعبارة ة.» مهمَّ بطرق الطالب حياة يف فارًقا يُحِدثون بأنهم شعوًرا املعلمني وتمنَح

االهتمام. عن التعبري من الوحيدين امُلستفيدين هم الطالب ليس بساطة،
جلية بصورة االلتزام هذا ويُظهرون بالتَّعلُّم املعلمون يلتزم عندما بالتَّعلُّم: االلتزام
االلتزام إبراز ويُمكن التَّعلُّم. نحو ههم توجُّ من ويُغريِّ الطالب ز يُحفِّ األمر هذا فإن للعيان،
تكرار وأقصد الخامس، الفصل يف املقدَّم باالقرتاح بدءًا طرق، عدة طريق عن بالتَّعلُّم
الدراسية املواد ومن املادة، هذه من تتعلمون؟» «ماذا بانتظام: التعليمي السؤال طرح
يف وجودكم أثناء ويف العمل، يف وجودكم وأثناء أصدقائكم، ومن تدرسونها، التي األخرى

اإلنرتنت؟ شبكة وعرب القراءة، وأثناء البيت،
االلتزام إلبراز الدرايس باملحتوى االستعانة السهل من املعلمني، معظم إىل بالنسبة
بشدة. الطالب يف يُؤثِّر أن يمكن العلمية للمادة حبنا أن أحيانًا ننىس إننا بالتَّعلُّم.
يَدرسه الذي املحتوى يحب معلم لديه كان ألنه املجال؛ هذا نحو اتجه منا واحد كم
(وبالنسبة سنوات قضينا لقد العاطفي. االرتباط هذا إظهار يف قليًال نرتدَّد وربما بجنون؟
شديدة معرفية مجاالت وكأنها لآلخرين يبدو ما نَدرس «كثرية») سنوات بعضنا، إىل
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يتَّضح ما رسعان لآلخرين، صية التخصُّ املجاالت هذه رشح نُحاول وعندما ص، التخصُّ
هذا يكون أن يمكن كيف يدركون وال يفهموا، أن يريدون وال شيئًا، يفهمون ال أنهم
من نفسه القدر بهذا الطالب يتفاعل ما. شخص إىل بالنسبة لالهتمام مثريًا التخصص
موضع يف كتبُت لقد باالزدراء. أشبه تكون ما أحيانًا استجابتهم إن بل واالرتباك، الحرية
وأجريُت املائية. الخنافس لدراسة حياته كرَّس بنسلفانيا والية بجامعة يل زميل عن آخر
يف رغبة لديك «تجد قائًال: علق والذي بمادته، لني املسجَّ الطالب أحد مع شخصية مقابلة
ألنه ذلك؛ قول تستطيع ال ولكنَّك خاصة، حياة لديه يكون أن ينبغي بأنه الرجل إخبار

حياته.» هي الخنافس هذه أن الواضح من
أن يمكن العلمية املادة حيال بالشغف الشعور فإنَّ ندرسه، ما غرابة من الرغم وعىل
الرضوري من ليس متنوعة. طرق بعدة الشغف هذا عن التعبري ويمكن الطالب، ز يُحفِّ
بحركة أو الدرامية، للذكريات باستعادة أو للحماسة مؤثر باستعراض التعبري يكون أن
هو ما يفعل املادة أستاذ وكان رياضيات، محارضة حرضُت مرة ذات سة. متحمِّ تعبريية
الخطوات شارًحا الرياضية، املسائل إحدى يحلُّ وقف إذ املواد؛ هذه مثل يف فعله معتاد
يَديه مسح ثم اإلجابة. إىل النهاية يف يَصل أن قبل جزأين إىل املقسمة السبورة ليمأل
أثناء أكثر رسواله داخل قميصه يدسَّ أن بفتور وحاول رسواله، يف بالطباشري امللطخة
ثواٍن، لبضع املسألة يف حدَّق ذاك، موقعه ومن القاعة. من األخرى الجهة إىل توجهه
أحب السبب ولهذا ا، حقٍّ جميل منظر إنه التناُسق؟ تالحظون «هل للحارضين: قال ثم
الحظوا الطالب بعض أن أظن ولكن عنه، تحدَّث الذي التناسق أالحظ لم الرياضيات.»
هذا تحدَّث املصداقية، من والحقيقي البسيط القدر بهذا الرسالة. جميًعا وفهمنا األمر،
— والحيوية بالنشاط امُلفعم املظهر إىل منه أكثر الرث املظهر إىل يميل الذي — األستاذ

املادة. محتوى يف تَأرسه سمة عن
نحو أكثر ا عامٍّ التزاًما يُبدي املادة أستاذ رؤية من أيًضا يستفيدون الطالب أنَّ كما
ما إذا أو الحايل، الوقت يف تَعلُّمه يحاول عما يتحدَّث أن األستاذ استطاع فإذا التَّعلُّم،
هذه أتمثلت سواء — مبارشًة التَّعلُّم مهارات لتنمية الهادف التدريس أسلوب املعلم اتَّبع
الطالب فإن — املعرفة نقل أم األدلة، تحليل أم امَلسائل، حل أم النقدي، التفكري يف املهارات
يف ويَرشعون كُمتعلِّمني، بأنفسهم وعيًا أكثر ويُصِبحون أهمية، يُمثِّل التَّعلُّم أن يَرون
الدراسية، تقديراتهم مستوى عىل فارًقا تُحدث املادة بها يذاكرون التي الطريقة أن إدراك
اكتسابها استَطاعوا التي التَّعلُّم مهارات تكون هكذا أيًضا. نطاًقا أوسع مستوى وعىل بل
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يحدث وال واحدة، دفعة يحدث ال هذا بالطبع، قيمة. ثَمَّ وِمن مفيدة، الجامعية املرحلة يف
معهم تعامله وطريقة الطالب تجاه املعلم عالقة من جزء يشتمل عندما ولكن طالب. لكل

الطالب. معظم عىل أثٌر لهذا فسيكون بالتَّعلُّم، للغاية واضح التزاٍم عىل
املعلمني. تصف العالقة هذه سمات من سمة كل أن منكم الُقراء بعض سيالحظ
ره يُوفِّ بيشء ليس الدرايس املناخ أن الفصل هذا من االفتتاحي الجزء مضمون ح ويُوضِّ
هذه ح تُوضِّ وإنما النقطة، تلك تعارض ال باملعلم الخاصة السمات وهذه وحده، املعلم
امُلتمرِكز التدريس أسلوب يتبعون الذين املعلمون يُؤديه الذي القيادي الدور السمات
عىل والحفاظ التَّعلُّم، عملية ع تُشجِّ التي الدراسية، األجواء بتوفري يتعلق فيما املتعلم حول
توفري ملقرتحات ص١٥٠–١٥٥) ،٢٠٠٢) الشاملة هيلسن قائمة ح تُوضِّ كما األجواء، هذه
فيهم القيادة عن بحثًا التدريس هيئة أعضاء إىل الطالب يتطلع إيجابي. درايس مناخ
التدريس هيئة أعضاء يقرتحها التي بالطرق يتأثَّرون وهم املادة. دراسة فرتة مدار عىل
تلك أنَّ هي القسم هذا يف الرئيسية النقطة بالطالب. تربطهم التي العالقات ماهية لتحديد
عالقات إنها التَّعلُّم. مسئولية ل تَحمُّ عىل الطالب ع تُشجِّ بطرق تصميمها يمكن العالقات
الدافئ»، و«الجو الذاتي، بالتوجيه يتَّسمون الذين املستقلني املتعلمني قدرات تنمية تُعزِّز

إنتاجية. أكثر الجميع يجعل الدراسية، القاعات هذه مثل يف

الدرايس املناخ يف الطالب إرشاك (3)

توجد التَّعلُّم، عملية ع تشجِّ والتي والطالب، املعلم بني تربط التي العالقات إىل باإلضافة
وتعزيزها. األجواء تلك عىل والحفاظ التَّعلُّم عىل باعثة أجواء خلق يف الطالب تُرشك أنشطة
عىل الدرايس املناخ فكرة الطالب يستوعب التدريس، هيئات أعضاء مع الحال هي وكما
التي لألنشطة، ويُمكن ورصيًحا. واضًحا كونه من أكثر فطريٍّا أمًرا لكونه أقرب نحو
اإليجابية. اإلسهامات ز وتُحفِّ الوعي تزيد أن املادة، دراسة من مبكِّرة مرحلة يف تُجرى
التي الظروف تلك أكثر، وتعزِّز بل تساعد، أن يُمكن الطالب جانب من امُلنتظمة واملساهمة
تحقيق يف الطالب إرشاك يُمكن كيف التالية األنشطة وتصف بالتَّعلُّم. االلتزام من تَزيد
األهداف، هذه من واحد هدف من أكثر ق تُحقِّ األنشطة بعض األهداف. هذه من هدف كل
إلرشاك املعلم صه يُخصِّ الذي الوقت زاد وكلما بعض. عىل بعضها تَعتِمد األنشطة وجميع
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الدراسية، املادة تجاه باالنتماء شعورهم زاد الدرايس، باملناخ متعلِّقة مسائل يف الطالب
للتَّعلُّم. مناسبًا مكانًا الدراسة قاعة لجعل لونها يتحمَّ التي املسئولية قدر وزاد

الدرايس املناخ خلق يف الطالب إرشاك (1-3)

يستغرق بسيط نشاط هو الدرايس املناخ لفكرة الطالب لتقديم عندي ل املفضَّ النشاط
بخط عنوانًا أكتب جزء ويف جزءَيْن، إىل السبورة م أُقسِّ حيث دقيقة؛ عرشة خمس ِمن أقل
يف َدَرْستُها مادة «أسوأ اآلخر الجزء يف وأكتب حياتي»، يف َدَرْستُها مادة «أفضل كبري
ما كثريًا الحكومية، التعليمية املؤسسات إحدى يف أعمل ألنني نظًرا الواقع، (يف حياتي»
املعلم» فعله «ما فرعيَّنْي: عنواننَْي أكتب عنوان، كل وتحت الجحيم»). من «مادة أكتب
أسمعه ما وأكتب السبورة مواجهة يف سأقف بأنني الطالب وأُخِرب الطالب». فعله و«ما
بأمثلة يَبدءون ما عادًة بالتحديد. معلم اسم أو مادة أية اسم أسمع أن أريد ال إنني منهم.
رسيًعا أكتب صمت، فرتة تسود وعندما محارضاتهم. يف املعلمون يفعلها التي األشياء عىل
ويف دَرستُها. مادة وأسوأ أفضل يف الطالب» فعله «ما الفرعي: العنوان تحت نقاط بضع
هذا وأختتم السبورة. عىل تماًما مختلفتان صورتان لدينا يكون دقائق، بضع غضون
الذي السبب هو هذا أن إىل وأشري مادة» «أفضل ب املعنون الجزء إىل باالنتقال النشاط
من واحدًة لكم أدرسها التي املادة تكون أن «أريد لهم: وأقول معلمًة. أصبحت أجله من
يُمكننا هل دونكم. من بذلك القيام أستطيع ال — تعلمون كما — ولكن املواد، أفضل

بذلك؟» قيامنا أثناء واالستمتاع الكثري لتعلُّم فرصة املادة هذه لجعل مًعا التعاون
املرتبطة باملشكالت الطالب توعية إىل النشاُط هذا بها يُؤدِّي التي الطريقة يل تروق
املواد أسوأ وبُخصوص الدراسية. األجواء عىل تؤثر والتي واملعلم، الطالب بني بالعالقة
املعلمون أولئك االهتمام، يبدوا لم الذين املعلمني عن الطالب يتحدث الطالب، دَرسها التي
أي يف االشرتاك أو املشاركة عن الطالب فيه يُحجم مكانًا الدراسة قاعة يجعلون الذين
عىل املعلم ساعدهم كيف الطالب وصف دَرسوها، التي املواد أفضل وبخصوص نشاط.
ح ويُوضِّ املحارضات. بحضور استمتعوا وكيف ، بكدٍّ العمل عىل زهم حفَّ وكيف التَّعلُّم،
للطالب يقدم إنه الدراسة. قاعة داخل يَحدث فيما تُؤثِّر الطالب ترصفات أن أيًضا النشاط
الدراسة. قاعة يف السائد الجو مسئولية ل تحمُّ يف يتشاركون والطالب املعلمني أن فكرة

الفكرة. هذه أيًضا سنُناقش الوقت، يَسمح وعندما
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الحاجات»؛ تقييم «جرافيتي عليه تُطلق مشابًها نشاًطا (١٩٩٣) جوزا باربرا تقرتح
الصُحف ورقة حجم يف صفحة رأس عىل جمل لعرش االستهاليل الجزء تَكتب حيث
خالل الطالب ل يتجوَّ الدراسة. قاعة حوائط عىل وتُعلِّقها صفحة)، كل يف واحدة (جملة
وتَستعني الجمل. هذه نهايات ليُكملوا بعض مع بعضهم ويَجتمع األوىل، القليلة الدقائق
واكتشاف املادة، دراسة من الطالب أهداف عن املعلومات لجمع التدريب بهذا جوزا باربارا
بالنشاط تستعني أن ويُمكنك املادة. بأهداف االهتمام وإثارة األساسية، املعرفة مستويات
والظروف الدرايس املناخ بخصوص النقاش باب لفتح له تُعدِّ أن يُمكنك أو الغرض، لهذا
الجمل رءوس عىل األمثلة بعض وإليك الغرَضنْي. كال إلنجاز به تستعني أو للتَّعلُّم، املناسبة
،«… الطالب كان حياتي، يف َدَرستُها مادة أفضل «يف الدرايس: املناخ بموضوع املرتبطة
،«… عندما أفضل، نحو عىل «أتعلم ،«… املعلم كان حياتي، يف َدَرستُها مادة أفضل «يف
«يُشجعني ،«… بها دراسية قاعة يف ا جيدٍّ أتعلم «ال ،«… عندما كُمتعلِّم، تامة بثقة «أشعر

«… عندما التَّعلُّم عىل الزمالء
نشاط من ا جدٍّ مختلفة نوعية لتصميم (١٩٩٠) أبلبي أجراه ببحث االستعانة يُمكن
قديمًة؛ ليست األساسية الفكرة ولكن ما، نوًعا قديمة أبلبي نتائج تُعد الدرايس. املناخ تهيئة
التي السلوكيات أكثر يُحدِّدوا أن منهم وطلب الطالب، من مجموعة آراء أبلبي استطلع إذ
هيئة أعضاء آراء أيًضا استطلع كما التدريس. هيئة أعضاء جانب من «ضايقتْهم»
الطالب. جانب من ضايقتهم التي بالسلوكيات قائمة يرسدوا أن منهم وطلب التدريس،
املحارضة، أثناء يتحدَّثون الذين الطالب مثل مزعجة، السلوكيات هذه بعض تزال ال
باستمرار، ويتغيَّبون مبكًرا، ويُغادرون املحارضة، موعد عن رون ويتأخَّ النعاس، ويَغلبهم
املحارضة يُواِصلون الذين التدريس هيئة وأعضاء املحارضة، أثناء امللل عليهم يَبدو والذين
عىل دائًما أنهم يَعتقدون والذين األطفال، مثل الطالب يُعاملون والذين ر، متأخِّ وقت حتى

حق.
السلوكيات، هذه عىل األمثلة بعض وتَرضب مجموعات، إىل الطالب تقسم أن يُمكنك
التدريس هيئة أعضاء من تَصدر سلوكيات خمسة تُحدِّد أن مجموعة كل من وتطلب
التَّعلُّم. عملية وتُعرقل التدريس هيئة أعضاء من تصدر سلوكيات أو الطالب، وتُضايق
ُمزعجة. سلوكيات خمسة بأكثر قائمة البتكار مجموعة كل من النتائج تجميع ويُمكن
التدريس هيئة أعضاء قائمة إىل باإلضافة الطالب، مع السلوكيات هذه مشاركة ويُمكن
هو الهدف التدريس. عملية ب تُصعِّ أو تُزعج الطالب جانب من سلوكيات خمسة بأكثر
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أعضاء التزام عن عبارة فهي الضغط ورقة أما السلوكيات، هذه يتجنَّبون الطالب جعل
يَبذلونها التي الجهود د وتُهدِّ الطالب تُضايق التي السلوكيات بتجنُّب التدريس هيئة
ستظلُّ وامَلمنوعات. بالتحذيرات املنهج خطة مللء الحاجة يُجنِّبنا النشاط هذا للتَّعلُّم.
كالٍّ تجعل عملية طريق عن تحديدها يتمُّ ولكن القواعد، مع متعارضة سلوكيات هناك

املسئولية. ل وتحمُّ للمساءلة عرضًة والطالب املعلمني من
أيًضا يتأثَّر الدرايس املناخ أنَّ (١٩٨٦) بفريزر الخاص البحث من تعلمنا لقد
وهذه الجماعي، أو الفردي املستوى عىل سواء بعض مع بعضهم الطالب بني بالعالقات
فيها يعرف ال التي الدراسية القاعات يف وبخاصة تشجيًعا، تلقى أن يجب العالقات
لكرس بوسائل يستعينون التدريس هيئات أعضاء من والكثري بعًضا. بعضهم الطالب
عىل العثور ويُمكن الطالب. بني التعارف عملية بدء أجل من الدراسة قاعة داخل الجمود
،٢٠١٠) الطالب» إرشاك «أساليب بعنوان: باركيل كتاب يف الوسائل من رائعة مجموعة
نشاط ففي الدرايس؛ باملحتوى املرتبطة الجمود كرس وسائل يل وتروق ص١١٥–١٢٠).
ويُمسك متقابَلني. نْي صفَّ يف الطالب يجلس إيفالر، كارين ابتكرتْه الذي الرسيع التعارف
واحًدا سؤاَلنْي: إيفالر كارين وتَطرح الدرايس، املنهج خطة من نسخًة يََديْه يف طالب كل
برسعة طالب كل يردَّ أن ويجب شخيص. سؤال واآلخر الدرايس، املنهج يف بخصوصيشء
ويُجيب نفسه، الصف يف جديد لطالب مكانه رشيكه يرتك أن قبل السؤاَلنْي ِكال عىل
مع بعضهم يتفاَعلون الطالب يجعل ال كهذا نشاط مختلَفنْي. سؤاَلنْي عىل الجدد الرشكاء
املنهج خطة «استعراض» إىل تضطرُّهم ال للمعلمني أخرى طريقة هو بل وحسب، بعض

الدرايس.
بها االستعانة يمكن الكتاب، بهذا أخرى فصول يف موضحة أخرى أنشطة توجد
السياسات إحدى يُحدِّدوا كي للطالب السماح إن التَّعلُّم. عىل ع تُشجِّ دراسية أجواء لتهيئة
دوًرا الطالب منْح أو الرابع، الفصل يف جاء كما الدراسة، قاعة داخل سياسات عدة أو
قاعة داخل يحدث عما املشرتكة املسئولية بفاعلية خ يُرسِّ الدرايس املنهج خطة ابتكار يف

الدراسة.

الدرايس املناخ عىل الحفاظ يف الطالب إرشاك (2-3)

قاعة داخل جيد درايس مناخ توفري يف فعًال تُساعد توٍّا استعرضناها التي كتلك أنشطة
رسيع نحو عىل وأحيانًا ، يتغريَّ أن يُمكن الدرايس املناخ الطقس، مثل ولكن الدراسة،
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آلخر فصل من السنة فصول تتحوَّل مثلما تدريجيٍّا، الدرايس املناخ يتغريَّ أحيانًا ا. جدٍّ
نحو عىل الدرايس املناخ جوانب واملعلمون الطالب يَعيش ذلك، عىل وعالوًة بالتدريج.
تناغًما أكثر اآلخر البعض يكون بينما «الربد»، تجاه حساسية أكثر فالبعض مختلف؛
التي األنشطة من مجموعة إىل املعلمون يَحتاج املناخ، عىل الحفاظ أجل ومن التغيري. مع
أن الخطورة وِمن الدراسة. قاعة داخل التعليمية البيئة سري خط عىل الحفاظ من تمكنهم
قاعة داخل يحدث عما الطالب وتصورات التدريس هيئات أعضاء تصورات أن نفرتض

متماثلة. تصورات هي الدراسة
السائدة بالبيئة الخاصة القائمة باستخدام التدريس هيئات أعضاء أويص زلُت ما
التي (١٩٨٦ ودينيس، وتريجست (فريزر والجامعات الكليات داخل الدراسة قاعة يف
مجموع بحساب الخاصة والتعليمات القائمة الفصل. هذا من سابق موضع يف ناقْشناها
املناخ يخص فيما التقييم توفري إىل وباإلضافة البحثية، املقالة يف ُمدرجة فيها النقاط
يشكل ملا الطالب وعي ي تُنمِّ القائمة هذه فإن الدراسة، قاعة داخل السائد الحقيقي
عن يُجيبوا أن الطالب من الباحثون طلب سابق، موضع يف ذكرنا كما الدراسية. األجواء
املناخ لتقييم أخرى ومرة املثايل، الدرايس املناخ لتقييم مرة مرتني: القائمة يف بند كل
عندما أيًضا التقييم هذا قيمة وتزداد مفيدة، املقارنات هذه تحديًدا. املادة هذه يف السائد
التي نفسها بالطريقة تكملها أن ويُمكنك القائمة. هذه التدريس هيئات أعضاء يُكمل
تجربتك إىل اإلشارة ثم املثايل، الدرايس املناخ إىل اإلشارة طريق عن وذلك الطالب، يتبعها
من عة امُلجمَّ بالنتائج نتائجك مقارنة إنَّ املادة. هذه دراسة أثناء السائد املناخ بخصوص
النشاط هذا تُؤدِّي أن (ويمكنك وتثقيفية ُممتعة مناقشة عن يُسفر قد الدراسية الفرقة
إذا األمر). لهذا املحارضة من وقت تخصيص عدم ل تُفضِّ كنَت إذا اإلنرتنت شبكة عرب
داخل السائد باملناخ يتعلَّق فيما الطالب لتقييمات إدراكك دقة مدى بمعرفة ا مهتمٍّ كنَت
حساب يتمَّ أن قبل الدراسية الفرقة إجابة ع لتتوقَّ القائمة تكمل أن يُمكنك الدراسة، قاعة
تغريات تتبُّع يُمكن فإنه واحدة، مرة من ألكثر القائمة الطالب أكمل ما وإذا درجاتها.

الزمن. عرب الدرايس املناخ
الذي التقييم ألسلوب ُمعدلة نسخة باستخدام الدرايس املناخ تقييمات جمعُت لقد
٢١٫٥٩ حجمها ورقة يُقسمون الطالب جعال حيث (١٩٩٣)؛ وإيمري جارنر اقرتحه
التالية: العناوين تحت األعمدة وصنَّفا أعمدة. ثالثة إىل سنتيمرتًا ٢٧٫٩٤ × سنتيمرتًا
الغائبة األمور يدوِّنون الطالب جَعال «ابدأ»، عنوان وتحت و«استمر». و«توقف» «ابدأ»
تعزيز شأنها من ُوجدت إن التي األمور تلك الحالية، الدراسة قاعة يف السائدة البيئة عن
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قيمة من تَنتقص الدرايس املناخ يف جوانب الطالب ن يدوِّ «توقف»، عنوان وتحت تعلمهم.
نفعلها التي األمور الطالب ن يدوِّ «استمر»، عنوان وتحت بهم. الخاصة التَّعلُّم تجارب

عليها. الحفاظ وينبغي إيجابي نحو عىل وتُسهم
وسيلة أو الدرايس املناخ بتقييم الخاصة القوائم من بنوع تستعني أكنَت وسواء
النتائج. عىل الطالب تُطلع أن الرضوري فِمن البنَّاء، املنهجي التقييم وسائل من أخرى
أم جيًدا الدراسة قاعة داخل املناخ أكان فسواء وحسب. للُمعلمني مفيًدا تقييًما ليس هذا
مشاركة إنَّ عليه. األمر صار فيما الطالب ساهم فلقد االثننَْي، بني ما موضع يف أم سيئًا
تُعرقل كيف أي إسهاماتهم؛ يف التفكري عىل الطالب لحث ُممتازة فرصة ر يُوفِّ املعلومات
أن أخرى لترصفات يُمكن وكيف للتَّعلُّم، الجميع يَبذلها التي الجهود فات الترصُّ بعض

للتَّعلُّم. أفضل بيئة الدراسة قاعة من تجعل

الدرايس املناخ تعزيز يف الطالب إرشاك (3-3)

التي اإلجراءات واتخاذ الدراسة، قاعة داخل للتَّعلُّم املناسب املناخ توفري إىل باإلضافة
للتَّعلُّم؛ املناسب املناخ تهيئة مواصلة أيًضا امُلمكن من املناخ، هذا عىل الحفاظ تَضمن
الخاص املجازي بالتشبيه أخرى مرة وباالستعانة التَّعلُّم. عىل تشجيًعا أكثر يكون بحيث
من بمزيد الطالب شعر الدراسة قاعة داخل دفئًا» «أكثر التَّعلُّم مناخ كان كلَّما بالطقس،

التَّعلُّم. من مزيٍد عن عادًة ذلك وأسفر التحفيز،
املادة، دراسة يف قدًما الطالب يميض فبينما ًدا؛ ُمحدَّ مثاًال الجماعي العمل يُقدِّم
من املزيد ل تَحمُّ عىل أيًضا تشجيعهم يمكن مجموعات، يف العمل من الخربة ويَكتسبون
املستقبل يف التفكري عىل الطالب ع أُشجِّ إنني املجموعة. داخل يحدث ما تجاه املسئوليات
مشكالت يحل كي مقربة عىل املعلم فيه يكون ال ِمَهني سياق يف اآلخرين مع العمل عند
يف يُشاركون ال املجموعة أعضاء أن من للشكوى املدير مكتب إىل التوجه هل املجموعة.
ما هو عالية جودة ذا عمًال يُنجزون ال أو االجتماعات، لحضور يَستعدون ال أو العمل،

جامعي؟ ل ُمؤهِّ ذوي مهنيِّني من املدير عه يتوقَّ
الخاصة املشكالت من النوعية هذه مع للتعامل سلطة املجموعات منْح يُمكن كيف
مسئوليات املجموعة ألعضاء أنَّ بفهم يبدأ األمر الواحدة؟ املجموعة أفراد بني بالتواُصل
الخاصة واملسئوليات الحقوق الئحة وتنصُّ جماعية. مسئوليات ككل للمجموعة وأن فردية،
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عه تَوقُّ لألفراد يحقُّ ما عىل الكتاب، هذا من الثاني امللحق يف املوجودة املجموعة، بأفراد
الوثيقة هذه توزيع يمكن املستقلِّني. األفراد من عه تَوقُّ للمجموعة يحقُّ وما املجموعة من
والتصديق وُمراجعتها الوثيقة بمناقشة يُكلَّفون وربما لهم، مقابلة أول يف املجموعات عىل
بهم؛ الخاصة واملسئوليات الحقوق وثيقة ابتكار عىل املجموعة تشجيع يمكن أو عليها.
— الجماعة أو الفرد مستوى عىل — املجموعة أعضاء أن تضَمن ال كهذه وثيقة فوجود
ذلك، فرصحدوث ن ستُحسِّ وإنما لهم، املخوَّلة واملسئوليات الحقوق عىل بناءً فون سيترصَّ

أكرب. نحو عىل املشكلة مع التعامل ل ستُسهِّ فإنها هذا، يَحدث لم وإن
طويًال وقتًا الجماعية املرشوعات فيها تَستغِرق التي النهائية السنوات مواد إحدى يف
التواصل. عملية لتيسري رابطًة تُشكِّل مجموعة كل زمالئي أحد جعل بالتعقيد، وتتسم
بضعة كل واحدة مرة املعلم مع التواصل لعملية ة امليرسِّ الرابطة هذه أعضاء يجتمع
العمل يُنجزون ال الذين األعضاء مثل: متنوعة، مشكالت عدة املجموعة وتُناقش أسابيع.
واألعضاء الخالفات، تسوية بخصوص املجموعة تواجهها قد التي والصعوبات املطلوب،
العمل، لون يُؤجِّ الذين املجموعة وأعضاء بمفردهم، كله العمل إنجاز يف يرغبون الذين
عصف جلسة يف الحلول — املعلم بمساعدة — التواصل لعملية ون امُليرسِّ األعضاء ويُناقش
األعضاء يعود املشكالت. هذه مع للتعامل املجموعة إليها تلجأ قد التي الخيارات أي ذهني؛
ويكون والحلول، املشكالت ليناِقشوا األساسية مجموعتهم إىل التواصل لعملية ون امُليرسِّ
العمل طريق وعن املشكالت. مع التعامل عىل املجموعة تشجيع هو أمامهم املاثل التحدي
عىل االعتماد عىل قادرًة املجموعات تصري عندما للتَّعلُّم املناسب املناخ يُعزَّز الجماعي،

بفاعلية. وظيفتها ألداء أنفسها
الطالب ل يتحمَّ عندما أيًضا ن يتحسَّ الدراسة قاعة داخل للتَّعلُّم املناسب املناخ إن
اللوم إلقاء عن تلقائيٍّا الطالب ف توقُّ هو ذلك عىل مثال وأفضل املسئوليات، امُلستقلُّون
من ليس أدائهم. مستوى ضعف يخصُّ فيما االختبار صعوبة ُمستوى أو املعلمني عىل
أدائهم مستوى ضعف يف ساهمت قرارات اتخذوا أنهم يَفهمون الطالب جعل دوًما السهل
أثناء مُلقابلتك الضعيف األداء أصحاب الطالب ادُْع األفكار. بعض إليك ولكن االختبار، يف
الدعوة هذه ْه َوجِّ بذلك. يَسمح الدراسية الِفرقة حجم كان إذا مكتبك، يف العمل ساعات
طريق عن وليس االختبار، عىل خاصة ملحوظة طريق عن أو اإللكرتوني الربيد عرب
تريد كنَت وإذا مكتبك. يف مُلقابلتك يأتي أن بأكملها الدراسية الِفرقة أمام الطالب إخبار
ملقابلتك، الطالب يأتَي حتى االختبار درجة احُجب أقوى، تأثري ذي بأسلوب االستعانة
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التقديرات وليست — أيًضا طة واملتوسِّ املمتازة التقديرات بعض حْجب عليك يتعنيَّ ربما
الذهاب من حذرهم وسيَأخذون املتَّبع، النظام الطالب سيفهم وإال — وحدها الراسبة
تجاه للمسئولية لهم تَحمُّ نحو األوىل الخطوة هي مكتبك إىل الطالب توجه إنَّ مكتبك. إىل
ال أننا أقصد واقعيِّني، يكونوا أن املعلمني وعىل الطالب، جميع يأتيك لن الدرايس. التقدير

املساعدة. يُريدون ال الذين الطالب مساعدة نستطيع
يتعنيَّ بما الطالب املعلم فيه يُخرب الذي الحوار ذلك هو تُريده ال الذي الحوار إن
كيف مثل: تساؤالت يُثري أن الحوار هذا يف املعلم عىل يجب وإنما به، القيام عليه
هناك هل الخاصة؟ أساليبَُك تنجح لم ملاذا رأيك يف ذاكرته؟ الذي ما دروسك؟ ذاكرَت
الحوار يكون أن يجب أخرى؟ أمور من أفضل نتائج قْت حقَّ أنجزتها التي األمور بعض
أفضل نحو عىل لتستعدَّ اآلن فعله عليك يتعنيَّ الذي ما إذَن أيًضا: باملستقبل متعلًقا
من نوع أي ورؤية التَّعلُّم مراكز من مركز إىل الذهاب ن يتضمَّ هذا هل القادم؟ لالختبار
اسرتاتيجية خطة إىل ل التوصُّ هي املرغوبة والنتيجة هناك؟ متاًحا يكون قد املساعدات
يقرتح أن للُمعلم يمكن اتخاذها. الطالب يستطيع ملموسة إجراءات ن تتضمَّ مدروسة
املدروسة االسرتاتيجية الخطة يضع أن الطالب عىل يتعنيَّ أنه إال النصيحة، ويُقدِّم خيارات

بنفسه.
بأن وأفاد الطالب، مع لقاءً ٥٤٧ (٢٠٠١) ماكرباير أجرى كهذا، نموذج باستخدام
عرش بمقدار عام بوجه زادت النفس، علم إىل مقدمة مادة يف التايل االختبار درجات
اللقاءات هذه مثل لعقد وقت تخصيص إىل بحاجة كانوا الذين الطالب أما درجات.
املمكن من ولعلَّ التالية. االختبارات يف ملموس ن تَحسُّ أي يُظهروا فلم يَفعلوا، لم ولكنهم
املعلم أنَّ لو االختبارات، بعد تُعقد التي اللقاءات طريق عن الطالب، من املزيد تحفيز
من استفادوا الذين الطالب درجات زيادة متوسط عرض واستَطاع كهذه بيانات جمع

الفرصة. هذه

ر تُوفِّ التي األنشطة خيارات من الكثري يوجد الفصل، هذا من الجزئية هذه ح تُوضِّ كما
عدد عن معلومات األبحاث تُقدِّم ال اآلن، حتى وتُعزِّزه. عليه وتحافظ َّاءً بَن دراسيٍّا مناًخا
الطالب فيها يتحمل حيث األجواء، تلك لصنع إليها نحتاج التي األنشطة دمج طريقة أو
كبري لعدد يُمكن بأنفسهم. األنشطة هذه آثار يَستكِشفوا أن املعلمني وعىل التَّعلُّم، مسئولية
الدراسية قاعتهم داخل بالفعل املناخ وا غريَّ بأنهم حوا يُرصِّ أن — املعلمني نحن — منَّا
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نحو عىل الترصف عىل الطالب ع تُشجِّ أنشطة إنها باملالحظة. جدير نحو عىل بنَّاءة، بطرق
أيًضا. اآلَخرين تعلم وعملية تعلمهم عملية حيال املسئولية من أكرب قدًرا لهم تَحمُّ يبني

التطبيق مشكالت (4)

فيها ل يتحمَّ أماكن الدراسة قاعات تُصبح حني تَربُز أسئلة بضعة يف مليٍّا أُفكِّر أن أودُّ
وعملية، فلسفية بات تشعُّ األسئلة لهذه تعلمهم. عملية تجاه املسئولية من أكرب قدًرا الطالب
نُِرشَ حني عليه كنا مما أكثر اآلن اإلجابات من اقرتبنا قد أننا من متأكِّدة لست ولألسف،

مرة. ألول الكتاب هذا
ف وتَوقُّ في تَوقُّ عملية عىل امُلثارة األسئلة أوىل اشتملْت العملية، تجربتي واقع ومن
الخارجية التحفيز ووسائل والسياسات القواعد عىل بقوة االعتماد عن تدريجيٍّا الطالب
أسلوبي من وجزءًا بالطالب، الخاصة التعليمية الخربات من جزءًا طويلة لفرتة مثَّلت التي
الستكشاف جاهدُت ولقد واحدة، دفعة كلها القواعد عن تتخىلَّ أن يمكنُك ال التدريس. يف
غري الطالب تُهيئ التي واألساليب والسياسات الدراسية والواجبات التعليمية األنشطة
التخاذ أيًضا جاهدت ولقد التَّعلُّم. مسئولية ل لتَحمُّ عادًة، املسئولني وغري الناضجني،
إحدى عن التخيل يعني هذا كان الحاالت بعض ويف مريحة. أجدها التي اإلجراءات
التايل. الدرايس الفصل أثناء أخرى مرة السياسة هذه إلعادة الحال بي ليَنتهي السياسات
القواعد، بعض من بالتَّخلُّص متعلِّق األمر هل ييل: كما األسئلة التحديد، وجه وعىل
املجمل؟ يف القواعد من أقل عدد إىل ل التَّوصُّ برشط ولكن اآلخر، البعض عىل والحفاظ
القواعد تُعدِّل أن لك ينبغي أم تُلغى؟ التي والقواعد تبقى التي القواعد د تُحدِّ كيف
من املزيد لون يتحمَّ الطالب تجعل نفسه الوقت ويف الحريات، من أكرب قدًرا تتيح بحيث
عىل والحفاظ القواعد بعض إلغاء بني املزج من قدر عىل ينطوي األمر أن أم املسئوليات؟
ذلك ويفعل بنفسه، األسئلة تلك عن يجيب معظمنا اآلخر؟ البعض وتعديل منها بعٍض

والخطأ. التجربة طريق عن
املنطقية العواقب ل بتَحمُّ للطالب بالسماح متعلقة األسئلة من الثانية املجموعة
سيما (ال الطالب عىل يتعنيَّ التي العواقب عدد كم التَّعلُّم. حيال يتخذونها التي للقرارات
عىل (بناءً أدركَت إذا املثال، سبيل عىل املناِسبة؟ العواقب نوعية وما لها، تحمُّ املبتدئني)
األداء مستوى عىل بشدة يُؤثِّر الحضور أن عام) انطباع عىل بناءً وليس القاطع، الدليل
أمر هو عنها التَّغيُّب أو املحارضات حضور يُقرِّروا أن للطالب السماح فهل مادَّتك، يف
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الذين الطالب من ا جدٍّ كبريًا عدًدا معظمنا رأى لقد األخالقية؟ املسئولية تحمل عن ينمُّ
للطالب نسمح أن لنا ينبغي هل مهم. غري الحضور أن ويُقرِّرون الخطأ القرار يتَّخذون
أعوام خمسة إىل املطاف نهاية يف سيَحتاجون أنهم تَعني قد قرارات باتخاذ املبتدئني
املغري من للخطر؟ األكاديمي مستقبلهم تُعرِّض قرارات أو الجامعية، الدراسة إلنهاء
أكرب عدًدا تجعل والغياب الحضور ملتابعة صارمًة سياسًة وتضع األمر هذا ترفض أن
اتباع جراء من األهم الدروس الطالب يتعلم هل ولكن املحارضات. يَحرضون الطالب من
حضور يجعل الذي السبب يَعرفون هل والغياب؟ الحضور ملتابعة صارمة سياسات
عن النظر بغضِّ بانتظام املحارضات حضور يف يَرشعون هل فارًقا؟ يُحدث املحارضات
كافيًا عدًدا لون يتحمَّ الطالب دَِع الهدف: إليك والغياب؟ الحضور ملتابعة سياسة وجود
رضر وقوع يف السيئ قرارهم يتسبَّب أن قبل املستفاد الدرس يتعلَّموا لكي العواقب من

إصالحه. يتعذَّر بالغ
وراء من األسايس الهدف كان إذا كثرية: عملية نتائج له فلسفي سؤال ثمة النهاية، يف
تعلمهم، عملية إدارة من املستقلني املتعلمني تمكني هو املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
أو ا حدٍّ يضعوا أن دراسية، فرقًة يُشكِّلون بِصَفتهم األفراد، من ملجموعة يتسنى كيف إذَن
عليها؟ التأثري باألحرى أو الفرديِّني باملتعلمني الخاصة التعليمية امليول مستوى يتجاوزوا
النهائية املواعيد من مجموعة وفق العمل يجيد الطالب أحد كان إذا املثال، سبيل عىل
يجيد بينما نفسه)، عىل الطالب يُوِجبها النهائية املواعيد هذه تكون (وربما العمل لتسليم
فهل النهائية، املواعيد تُوجبها التي الضغوط دون من أفضل نحو عىل العمل آخر طالب
يُؤثِّر وكيف منها؟ اآلخر البعض ويُعفي الطالب بعض عىل نهائية مواعيَد املعلم يُوجب
بُْعد السؤال لهذا الطالب؟ لجميع وُمنصفة عادلة معاملة بتوفري الخاصة املفاهيم عىل ذلك
الجماعي، التَّعلُّم بيئة إطار يف الفردية الحقوق وضع طريقة فهم إىل نسعى ألننا فلسفي؛
لدراسة امُلسجلني الطالب عىل مختلفة قواعد لتطبيق نجاهد ألننا عمليٍّا؛ بُْعًدا له أن كما

نفسها. املادة

الجامعيني الطالب تجاه التدريس هيئات ألعضاء امُلعتاد الفعل رد بمواجهة الفصل هذا بدأ
واقرتح االستعداد. سوء أو الرتكيز عدم أو التحفيز عدم أو النضج بعدم يتَّسمون الذين
الخارجية التحفيز وسائل وكثرة واملمنوعات والسياسات والرشوط القواعد أنَّ الفصل
وليست املشكلة، من جزءًا تُمثِّل القيود فهذه املعلمني؛ عىل اتِّكالية أكثر الطالب تجعل
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تجاه املسئولية من أكرب قدًرا لون يتحمَّ الطالب جعل هو الهدف كان فإذا عمليٍّا، حالٍّ
توجهات عىل تُؤثِّر التي الظروف توفري عىل املعلمون يعمل أن يجب إذَن تعلُّمهم، عملية
ظروف ذات أجواء فيها تتواَفر أماكن الدراسة قاعات تكون أن يجب وترصفاتهم. الطالب
نتيجة يحدث إنه بل الدراسية، القاعات هذه مثل يف التَّعلُّم يُفَرض ال هكذا للتَّعلُّم. مواتية

والتَّعلُّم. النمو ع تُشجِّ التي للظروف الطالب الستجابة
التي والعالقات والطالب املعلمني بني تربط التي العالقات من الدرايس املناخ ينشأ
هذا ناقش وقد والطالب، املعلم فات ترصُّ تُحدِّدها العالقات وهذه الطالب، بني تربط
يستطيع التي اإلجراءات يصف الفصل محتوى من كبريًا قدًرا أن إال األمَريْن، ِكال الفصل
من حة ُمرجَّ نتيجة التَّعلُّم فيها يكون أماكن الدراسة قاعات لجعل اتخاذها «املعلمون»
إىل ص٣٣٥) ،٢٠٠٥) وفيتزجيبونز رامزي يشري ممتاز، مقال ويف بها. الوجود جراء
ُمنصبٍّا الرتكيز يظل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس تتناول التي الكتابات معظم «يف أنه
الفصل ولهذا الكتاب لهذا نقًدا واعتربتُها التالية العبارة قرأُت أنني وأتذكر املعلم.» عىل
وليسوا أشياء اعتبارهم عىل قائًما الطالب مع التعامل يجعل الرتكيز هذا مثل رأينا، «يف
الدراسة؛ قاعة داخل عنرص أهم قيمة من ويُقلِّل الطالب، عن املعلمني ويَعزل أشخاًصا،

(ص٣٣٥). التَّعلُّم» وهو أال
الجديدة، للطبعة الفصل هذا أُراجع وأنا سيما وال األمر، يف التفكري من مزيد بعد
الذي من هو: السؤال ولكن مشرتكة، محاولة إنها أخرى، طريقة توجد أنه أعتقد ال
املعلمني بني التفاعل طريقة تُغريِّ عالقات ويقرتح األوىل، الخطوة ويأخذ القيادة، يتوىل
إذ املتعلم؛ حول ُمتمركز درايس مناخ توفري لهم يُتيح موضع يف ليسوا فالطالب والطالب؟
درايس مناخ توفري هو الهدف يكون وعندما القيادة، عن بحثًا املعلمني إىل يتطلَّعون إنهم
مسئولية ل نتحمَّ فنحن املعلم؛ كاهل عىل تقع املسئولية بأن أوِمن فإنني للتَّعلُّم، مناسب
املتعلمني، وجهود التَّعلُّم قيمة تُعظِّم أماكن الدراسة قاعات لجعل وسعنا يف هو بما القيام
من يَصري الفصل، هذا يف عليها الضوء أُلقَي التي كتلك إجراءات املعلمون يتخذ وعندما

للتَّعلُّم. املناسبة األجواء توفري املمكن
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والعمليات التقييم الغرضمن
به املرتبطة

إجراء من الغرض من كلٌّ يتغري أن يجب املتعلم، حول أكثر ُمتمركًزا التقييم نجعل لكي
بني أفضل بصورة نوازن أن علينا الغرض، حيث فمن به، امُلرتبطة والعمليات التقييم
املهنية املسئولية املعلمون ل يتحمَّ حيث الطالب؛ عمل تقييم نحو يَدفعاِننا اللذَين السببنَْي
الغرض هذا صار ولقد العلمية. للمادة الطالب إجادة مستوى عىل التصديق يف امُلتمثِّلة
الخربات تقييم بخصوص والطالب التدريس هيئات أعضاء من كلٍّ تفكري عىل ُمسيطًرا
أن وهو أال الطالب، يُنِجزه الذي للعمل املعلمني لتقييم ثانيًا سببًا ثمة أنَّ إال التعليمية،
فيما الدراسية بالواجبات الخاص التصميم يُؤثِّر ذاتها. حدِّ يف التَّعلُّم عملية ز يُحفِّ التقييم
عملية أثناء الطالب اها نمَّ التي املهارات ونوعية تعلموه، ملا إتقانهم ومدى الطالب، يتعلمه
تصميم ويُمكن الفصل. هذا يناقشها التي الرئيسية الفكرة إىل يَقوُدنا هذا وكل تعلمهم،
التَّعلُّم، عملية لتحفيز املرجوة النتائج من املزيد لتحقيق الدراسية والواجبات األنشطة
ال الدراسية، التقديرات هو واملعلمني الطالب إىل بالنسبة يشء أهم يكون ما كثريًا ولألسف،
اختالل تداُرك املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب ويُحاول ذاتها. حد يف التَّعلُّم تَجربة
من املزيد ن تتضمَّ التي التقييم واسرتاتيجيات الدراسية والواجبات األنشطة بني التوازن

التَّعلُّم. عملية عىل وامَلدُروس الفعال الرتكيز
أن يَعني ال هذا الطالب، إرشاك ن تتضمَّ أن فيجب التقييم، عمليات إىل بالنسبة أما
ففي الطالب؛ أيدي يف وتركها الدراسية التقديرات وضع مسئوليات عن املعلمون يتخىل
املعلمون يزال ال املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب تُطبِّق التي الدراسية القاعات
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لديهم ي تُنمِّ أنشطة يف الطالب يشرتك ولكن الدراسية، التقديرات وضع مسئولية لون يتحمَّ
فرصة يُقلل العملية هذه عن الطالب إقصاء إنَّ األقران. وتقييم الذاتي التقييم مهارات
التقييم مهارات لتنمية طريقة وأفضل الجامعية، الدراسة أثناء املهمة املهارات هذه تنمية
لكي للطالب الفرصة وإتاحة مبارشًة تدريسها خالل من تكون األقران وتقييم الذاتي

املهارات. هذه يُمارسوا
امُلرتبطة والعمليات التقييم وراء من بالغرض الخاصة التغيريات الفصل هذا يتناول
تحت املشكلة بطرح أبدأ حيث اآلن؛ مألوًفا صار والذي السابَقني، الفصَلني نسق بنفس به
للتغريات تفصييل وصف يأتي ثم بعد؟ يتغريَّ لم وملاذا التغيري، إىل يحتاج الذي ما عنوان:
التفكري تَستِحق التي التطبيق مشكالت عىل نظرة نُلقي النهاية، ويف عليها. حة موضَّ وأمثلة

بإمعان. فيها

بعد؟ يتغريَّ ولم التغيري إىل يحتاج الذي ما (1)

بوابة حرس بوظيفة أشبه وظيفة تؤدي فهي ذلك؛ يف شك وال ُمهمة، الدراسية التقديرات
املعايري زادت وكلما أيًضا، منها والخروج الثانوي، بعد ما التعليم مؤسسات إىل الدخول
بها. لاللتحاق املطلوب الرتاُكمي التقدير ارتفع الجامعة، أو الكلية تضعها التي االنتقائية
التخصص، بمواد التسجيل يف التعليمية املؤسسات من الكثري تتحكَّم الحايل، الوقت ويف
الرتاكمي التقدير يلعب النهاية ويف بعيد، حد إىل الرتاكمي التقدير عىل بها القبول ويتوقف
بعد ما التعليم فرص تحديد يف ا ُمهمٍّ دوًرا الجامعية باملرحلة االلتحاق يتطلبه الذي
العليا الدراسات بكليات الخاصة الدراسية الربامج يف القبول إمكانية ذلك يف بما الثانوي،
أرباب من الكثري ويستعني املهنية. الكليات من وغريها الحقوق، وكليات الطب وكليات
. يستحقُّ ال ومن عمل مقابلة إجراء فرصة يستحق من لتحديد الرتاكمي بالتقدير العمل
أعضاء سوى لذلك مخالفة بترصيحات أحد يُديل وال أهمية، تُمثِّل الدراسية فالتقديرات
املدى عىل خاصًة أكرب، أهمية يُمثِّل التعليم أن إال باملهنة، العهد الحديثي التدريس هيئات

الرتاُكمي؟ تقديرك عن أحدهم سألك مرة آخر كانت متى الطويل.
مستوى تربير الصعب من يزال ال ولكن أهمية، ذات الدراسية التقديرات بالتأكيد،
جميع تقيس ال الدراسية فالتقديرات مختلفة: أسباب لعدة وذلك بها؛ املرتبط األهمية
الحقائق من مجموعة تعلم قد الطالب كان إذا ما بدقة تُوثِّق فهي بالتساوي، التَّعلُّم أنواع
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تطبيقها أو الحقائق هذه تذكر يستطيع كان إذا ما تُثبت ال ولكنها ال، أم محدَّد وقت يف
النقدي التفكري مستوى تقيس أن الدراسية التقديرات وتستطيع الدراسة. قاعة خارج
املعلومات، دمج عىل والُقدرة املنطقي، االستنتاج ومهارات املشكالت، حلِّ عىل والقدرة
ال االمتحانات معظم يف تَِرد التي األسئلة فإنَّ الحظ، ولسوء التقييم. عىل والقدرة
.(٢٠١٠ وإيربت-ماي، ووايز ولونج (مومسني العليا التفكري مهارات مستوى تقيس
الجماعي، للعمل الطالب إجادة مدى عىل مؤًرشا الدراسية التقديرات تعطي ما ونادًرا
املشاركة لقيمة تقديرهم مدى أو األخالقية، املعايري من عاٍل بُمستًوى التزامهم مدى أو

االجتماعية.
الحصول الطالب يُجيد مًدى أيِّ إىل للغاية فعال نحٍو عىل الدراسية التقديرات وتُشري
التقدير «يتفوق صحيًحا: ١٩٨٨ عام وهمفريز بوليو كتَبه ما يزال وال الدرجات، عىل
الجامعات مستوى وعىل الكليات بني تُعقد التي الرياضية واملسابقات األلعاب عىل الدرايس
ويتعني املواسم، جميع يف تُقام حيث الجامعي؛ الحرم داخل شيوًعا األكثر اللعبة باعتباره
دون درايس تقدير عىل والحصول (ص٨٥). آخر» أو مركز يف يلعبوا أن الجميع عىل
التقديرات نزاهة ترتاجع وقد الدراسية، التقديرات نزاهة عىل بالسلب يُؤثِّر استحقاق
بشعورهم يتأثَّرون ثم وِمن باإلرهاق؛ العمل بأعباء امُلثَقلون األساتذة يشعر عندما الدراسية
عهم توقُّ بطريقة أو اإلجابة، ورقة يف قراءته يودون بما يتأثرون أو الطالب، أحد حيال

املنخفضة. الدراسية للتقديرات الطالب الستجابة
بنفس الدراسية التقديرات تكون أن ينبغي ال ملاذا تُفرسِّ التي األسباب بعض هذه
للتقديرات املمنوحة الكربى القيمة فإن ذلك، من الرغم وعىل اآلن، عليها هي التي األهمية
امُلتمرِكز التدريس أساليب يتبعون الذين املعلمون حاول إذا وحتى تتناقص، ال الدراسية
نجاحهم ُفَرص فإنَّ الدراسية، بالتقديرات املتعلقة األهمية قْدر من وا يُغريِّ أن املتعلم حول
الثالثة السلبية اآلثار مُلقاومة بكدٍّ يعملوا أن بإمكانهم ولكن كبرية، ليست الصدد هذا يف

عليها. والتغلب التَّعلُّم عملية عىل الدراسية للتقديرات
التقديرات أهمية عىل التأكيد إن جيًدا، التدريس هيئات أعضاء يَعرف وكما البداية، يف
ذاته، التَّعلُّم أجل من وليس عليها، الحصول أجل من يعملون الطالب يجعل الدراسية
فأعضاء واالستيعاب؛ للفهم كُمرادف واملستمر العميق التَّعلُّم أجل من ليس األقل عىل أو
هذا عىل الطالب تحفيز يُعزِّز ترصفاتهم من بعًضا بأنَّ واعني ليسوا التدريس هيئات
أكثر الطالب أن (٢٠٠١) وجابل وإليوت تشريش أجراه بحث ويُثبت الخاطئ. النحو

213



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

إنجاز مع الحال هي (كما النهائية لة باملحصِّ أكثر املعنية األداء أهداف لتبني عرضة
(كما والتميز اإلجادة أهداف تبني من بدًال الدرايس) التقدير عىل الحصول أجل من املهام
أهمية عىل املادة أستاذ يُؤكِّد عندما العميق) بالتَّعلُّم امُلرتبطة املهام إنجاز مع الحال هي

مفرطة. صعوبة ذات الدراسية التقديرات تُعتَرب وعندما الدراسية، التقديرات
ملحوظة غري بُطرق الدراسية التقديرات أهمية عىل التدريس هيئات أعضاء ويُؤكِّد
جزء يف دَرسوه محتًوى عن الطالب يسألون محارضات عدة يف ُمعلمني سمعُت فلقد كثريًا؛
وجوه عىل االرتباك ويظهر «س»؟» عن تحدثنا حني «أتتذكرون قائلني: املادة، من سابق
األمر هذا عن تحدثنا «لقد بقوله: املعلم زهم يُحفِّ ثمَّ وِمن استجابتُهم؛ وتتباَطأ الطالب،
املحتوى هذا موضع تذكر طريق عن ط تُنشَّ ال الطالب ذاكرة فإنَّ هكذا اختبار.» أول ُقبَيل
مذكورة أكرب بمفاهيم ربطه طريق عن أو الدرايس املنهج يف آَخر محتًوى إىل بالنسبة
ليس هذا بالطبع، االختبار. يف َوَرَد بما املحتوى ربط طريق عن ط تُنشَّ وإنما باملنَهج،
االختبارات، مثل التقييم، فعاليات أهمية تَستحوذ مًدى أي إىل ح يُوضِّ ولكنه خطريًا، جرًما

التقييمات. هذه عىل بناءً املحتوى أهمية» «نحدد إننا تفكرينا. عىل
تُحدِّد الدرجات لتوزيع دة معقَّ أنظمة ابتكرنا فقد السادس؛ الفصل يف نُوقش وكما
منا صمَّ ولقد الدراسة. قاعة داخل يَفعلونه) ال (أو الطالب يفعله يشء لكل تقديرية قيمًة
لكن فعًال، الغرض هذا تُؤدِّي وهي الطالب، من املرجوة التوقعات ح لنُوضِّ األنظمة هذه
مهول عدد تحصيل وراء اللهاث أي فيها؛ مرغوب غري ثانوية حصيلة دوَن يأتي ال هذا
عىل الحصول أجل من تقريبًا يشء بأي للقيام الطالب تدفع أن فبإمكانك الدرجات، من
مقابل إضافية درجات الطالب عىل وأعرض املحارضة أدخل بأنني اشتهرُت ولقد درجة.
هذا بتأدية ُمهتمٍّ أحد من «هل قائلة: وأتساءل درجات، ثالث قيمته درايس واجب تأدية
أعرض التايل، اليوم ويف الدراسة. بقاعة مكان كل يف بحماس ح تُلوِّ أيادي ألجد الواجب؟»
املتطوِّعني، من الكثري يوجد زال ما أنه ألرى آخر، واجب تأدية مقابل إضافيتنَي درجتنَي
عما الطالب بعض يتساءَل درجة، عرضنصف إىل أصل حني النهاية ويف ذلك، يف وأستمر
يف يشء أي لعمل ُمستعدون الطالب إن تقول التي نظري، وجهة إثبات أحاول كنُت إذا
الطالب أن إىل مازحًة اإلشارة اعتدت وقد الدرجة! من جزء أو درجة عىل الحصول سبيل
ذات ولكن أيًضا. «رشاءها» يُحاولون قد بل إضافيتنَي، درجتنَي أو درجة أي وراء يلهثون
الحصول طلب معه مرَفق دوالًرا ٢٠ مبلغ عىل يحتوي ظرف بريدي صندوق يف ظهر يوم

إضافية. درجات ثالث عىل
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والكثري فيه، مباَلٍغ نحو عىل الدراسية التقديرات عىل يُركزون الطالب أن شكَّ ال
ويبدو عليه، يَحصلون الذي الدرايس التقدير من ُمستمدَّة كبٍرش قيمتهم أن يرى منهم
نُساعدهم أن علينا ذاته. حدِّ يف والشخص األداء مستوى بني الفصل عىل قادرين غري أنهم
أن إىل األبحاث بعض تُشري ولكن الدرايس، التقدير حيال أكثر سليمة رؤية اكتساب عىل
تماًما، مثلهم الدرايس التقدير عىل يُركِّزون التدريس هيئات أعضاء أن يظنُّون الطالب
كالٍّ أن الحايل املوقف يف «يبدو ص٩٨): ،٢٠٠٠) وبيك بوليو يكتب النتيجة، تلك وعن
التَّعلُّم، عملية عىل أقوى تأكيد — نفسها التغيريات إلجراء يحتاجون واألساتذة الطالب من
مسئولية اآلخر ل يُحمِّ الجانبني ِكال أن ويبدو — الدراسية التقديرات عىل أقل وتأكيد
أهمية تزداد بينما ولألسف، مثايل.» غري بكونه يتسم الذي الحايل املوقف يف التسبُّب
ال لذلك، وكنتيجة التَّعلُّم، عىل الطالب تشجيع يف دورها يتناقص الدراسية، التقديرات

الدراسية. بالتقديرات إال يَدرسونها التي املواد من بيشء الطالب بعض يخرج
الطالب لدى ثانية استجابة إىل يؤدِّي الدراسية بالتقديرات االهتمام يف املبالغة إنَّ
من الكثري يظنه ما عىل الدراسية التقديرات وتُؤكِّد التَّعلُّم. عملية عىل بالسلب تُؤثِّر
وال املجهود وليس الدرايس، التقدير د يُحدِّ ما هي الحظ) (وأحيانًا القدرة أن الطالب:
أو الرياضيات تعلم عىل بالُقدرة يتمتَّعون أنهم فإما . بكدٍّ العمل وال الجيدة املذاكرة عادات
مهارات من تماًما َمحرومون أو الكتابة عىل بالقدرة يتحلون أنهم وإما بها. يتمتَّعون ال
األسلوب هذا األول) الفصل يف ناقشناها (التي السبَبي العزو نظرية وتُفرسِّ الكتابة.
الدراسية التقديرات بني الطالب يُساوي مًدى أي إىل األبحاث وتُوثِّق التفكري، يف امُلتَّبع
التعامل عىل قدرتهم يُقيِّموا أن الطالب من (١٩٨٤) وأومليك كوفينجتون طلب والقدرات.
لوا ويُسجِّ بذلوه، الذي الجهد ويُقدِّروا السابق، الدرايس الفصل أثناء دَرسوه محتًوى مع
من باملائة ٥٠ بالقدرات الخاصة التقييمات شكَّلت عليه. حصلوا الذي الدرايس التقدير
ووَجد الثالثة. أو الثانية املرتبة يف املبذول والجهد الدرايس التقدير جاء بينما املتغريات،
النتائج زعزعة من يتمكَّن لم استثنائي ُمعلِّم وجود حتى أن (١٩٨٧) وماجنوسون بريي
غري عوامل سلًفا تُحدِّدها األكاديمية النتائج أن الطالب يعتقد حني ق تتحقَّ التي املذهلة

الفطرية. قدراتهم مثل لسيطرتهم، خاضعة
الدرجات ُمنحنى لنظام وفًقا الطالب تقديرات فيها توضع التي الدراسة قاعات إن
نحو يدفعهم الذي والحافز قدراتهم، بخصوص الطالب معتقدات عىل ا جدٍّ ضارة آثار لها
الذين الطالب يستسلم ما رسعان املمتازة، التقديرات من محدود عدد وجود ومع التَّعلُّم.
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افتقارهم مدى عىل تُؤكِّد دراسية تقديرات ويتلقون اآلخرين من ذكاءً أقل أنفسهم يرون
القاعات هذه داخل التنافسية البيئة تخلق ذلك، عىل وعالوة ُمحِزن. نحو عىل للكفاءة
بعضهم الطالب يتعلم أن احتمالية يُقلِّل مما التعاون، دون يَحول قويٍّا مانًعا الدراسية
فرديٍّا نشاًطا تكون ألن التَّعلُّم بعملية الحال وينتهي بعض. مع وبعضهم بعض من
وينبغي اآلخرين. مع التَّعلُّم يُِجيدون الذين الطالب أولئك كثريًا يرض الذي األمر منعزًال،
أيِّ إىل إلظهار الدراسية والواجبات واألنشطة والتمارين الدراسة قاعة سياسات تصميم
دائم، شبه نحو عىل بكدٍّ العمل التَّعلُّم يتطلَّب مًدى أي وإىل فارًقا، الجهد بذل يُحِدث مًدى
عليه يَحُصلون الذي الدرايس التقدير من أكثر طويًال يدوم الطالب يتعلَّمه ما أن وإلظهار

بذلك. القيام جراء
يحث الدرايس التقدير عىل للحصول السعي من ينشأ الذي الضغط فإنَّ وأخريًا،
أعضاء يبذلها التي الحثيثة الجهود من بالرغم الطالب، يغش بالطبع الغش، عىل الطالب
ا جدٍّ كبري عدد أثبَت ولقد األكاديمية. النزاهة عىل االعتداء لهذا للتصدِّي التدريس هيئات
حوا رصَّ الذين الطالب نسبة تراوَحت الدراسات، أغلب ويف ون. يغشُّ الطالب أن األبحاث من
منهم. أكثر ون يغشُّ أقرانهم بأن وأفادوا باملائة، و٦٠ ٤٠ بني االختبارات يف ون يغشُّ بأنهم
إىل يَنزع الغش حاالت عن بنفِسهم الطالب إبالغ أن (١٩٩٨) ولوكيت وفولر ألني ويؤمن

االمتحانات. يف ون يغشُّ الذين للطالب الحقيقة والنسبة الحقيقي العدد بخس
عرب املعلومات إىل الوصول سهولة زادت الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصدار منذ
يَعتربون ال الطالب أن الدراسات أظَهرت «لقد األدبية. الرسقات حجم من اإلنرتنت شبكة
تَرسي التقليدية بالوسائل املنشورة العلمية باملواد الخاصة امللكية حقوق مبادئ نفس أن
ص٢٧٣). ،٢٠٠٨ واليتبودي، (مكجوان اإلنرتنت» شبكة عرب املتاحة املصادر عىل أيًضا
الرتكيز مجموعات طريق عن البيانات جمَعت التي النوعية األبحاث بتصميم وباالستعانة
الرسقة أن يعرفون الطالب أنَّ (٢٠٠٩) باور لوري أفادت شخصية، وُمقابالت الطالبية
رؤية دوًما يَملكون ال الطالب أن إال يفعلونها، رؤيتهم يف أساتذتهم يَرغب ال فعلة األدبية
كيف يَعرفون ال بأنهم ويُفيدون األدبية، الرسقات بند تحت يَندرج ما بخصوص واضحة
صياغة مشقة تكبُّد من أسهل واللصق القص خاصية استخدام إنَّ بذلك. القيام يتفادون

الخاصة. بكلماتك اآلَخرين أفكار
القرارات اتخاذ يف تأثريًا األكثر الظروف (١٩٩٥) وماكلويد جينريو دَرس لقد
عىل الحصول أجل من الدرايس التقدير عىل االعتماد وكان للغش، وامَلدروسة العفوية
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خمسة أعىل ضْمن من املدى طويلة األهداف عىل الدرايس التقدير وتأثري مالية مساَعدة
املرء يسع ال حاليٍّا، املايل وضعنا حقائق االعتبار يف وبالوضع القراَرين. كال التخاذ أسباب
الراهن. الوقت يف القرارات اتخاذ عىل بفاعلية السببان هذان يُؤثِّر مًدى أي إىل تخيُّل سوى
إدارة كلية طالب بني الغش سلوكيات عىل ٢٠٠٤ عام أُجريت دراسة من نتائج ثمة
من خطأ بأنه يؤمنون وأنهم الغش، ماهية يَعرفون الطالب أنَّ بوضوح «تُظهر األعمال
التكاليف تفوق الفوائد بأن يَشعرون ألنهم الغش؛ يُواصلون أنهم إال األخالقية، الناحية
وتوي وديفيز (تشابمان السائد»» «العرف هو الغش بأن يؤمنون أنهم كما املحتَملة،
يعتربون ال «الطالب شخصية: مقابلة معه أجروا طالب علَّق وكما ص٢٤٦). ورايت،
فإنه واآلخر، الحني بني األمر هذا يفعلون الجميع ألنَّ ونظًرا ا. حقٍّ سيئًا شيئًا الغش
أنه يعرف فالجميع السيارة؛ قيادة أثناء بها املسموحة الرسعة حدود بتخطي أشبه صار

(ص٢٣٦). يقرتفونه» يزالون ال ذلك ومع للقوانني، ُمخالف
التعليمية، املنشأة نزاهة عىل سلبيٍّا تأثريًا للغشِّ أن عن فضًال أنه الطالب يدرك وال
ون يُنمُّ وال معرفته، إىل يحتاجون الذي امُلحتوى يتعلمون ال إنهم حيث أيًضا؛ هم يرضُّ فإنه
ما بشأن اآلَخرين ومع أنفسهم مع صادقني يكونون وال إليها، يحتاجون التي املهارات
إتقان من تأتي التي بالثقة شعورهم ون يُنمُّ ال أنهم كما إنجازه، يُمكنهم وما يَعرفونه
يُمثِّل ال الغشَّ بأن االعتقاد يتغريَّ أن يجب باملهارات. التحيلِّ براعة وإظهار العلمية املادة
الدراسية، القاعات وتتصدَّى أفضل، درايسٍّ تقديٍر عىل تحصل جعلك إذا خاصًة مشكلة
السائدة األعراف لتلك الدراسية، التقديرات أهمية قدر نفس عىل التَّعلُّم عملية تَعترب التي

الخاطئة. واالفرتاضات امُلرضة
عملية وأهمية الدراسية التقديرات أهمية بني أفضل تواُزن إحداث إىل باإلضافة
تكون اللحظة، هذه وحتى التقييم. عملية يف دوًرا الطالب نمنح أن علينا يجب التَّعلُّم،
يُطَلب ال الدِّراسية املواد معظم ويف ُمنعدمة، أو قليلة التقييم عملية يف الطالب مشاركة
قد والبعض بأقرانهم، الخاص العمل أو بهم، الخاص العمل عىل نقدية نظرة إلقاء منهم
نحو الطالب يَدفع الذي الشديد الحافز إىل وبالنظر وجيهة. ألسباب يَحدث هذا بأن يُجادل
منهم نتوقع أن لنا يتسنَّى كيف الغش، نحو ونزعتهم الدراسية التقديرات عىل الحصول
املوضوعية؟ أو النزاهة من نوع بأي تحلِّيهم مع ة املهمَّ العملية هذه يف بدور االضطالع
الطالب إتقان عىل رسميٍّا يُصدِّق أن املعلم مسئوليات ضمن من أليس ذلك، عىل عالوًة
عىل املعلم يُحافظ أن املمكن من هل هو: السؤال ولكن كذلك، هي أجل، العلمية؟ للمادة
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التي األنشطة يف الطالب يرشك نفسه الوقت ويف الدراسية، التقديرات وْضع عملية نزاهة
األقران؟ وتقييم الذاتي التقييم مهارات لديهم ي تُنمِّ

باملالحظة الجدير ومن اإلجابات، بعض الذاتي التقييم عىل أُجريت التي األبحاث تُقدِّم
األبحاث اهتمام فإن أعمالهم، لتقييم قليلة ُفرًصا يُمنَحون الطالب أن من بالرغم أنه
تلوي تحليل يف السابقة األعمال صت لُخِّ وقد طويلة، لفرتة قائًما ظل الذاتي بالتقييم
يَشتمل باستمرار. املراجع يف إليه يُشار يَزال ال تحليل ،(١٩٨٩) وبود فالشكوف أجراه
ترتاجع عة: املتوقَّ النتائج بعض عىل دراسة وأربعني لثمانية التحلييل االستعراض هذا
يَمنُحها والتي ألنفسهم الطالب يَمنحها التي الدراسية، التقديرات بني الطردية العالقات
ص تخصُّ مادة املادة كانت إذا ولكن وإجبارية. أساسية املادة كانت إذا املعلمون، لهم
محدَّدة، ملعايري وفًقا تتمُّ الدرجات وضع عملية كانت وإذا النهائية، الدراسة سنوات يف
فإن بمعلمهم، الخاص التقييم مع بهم الخاص التقييم مقارنة فرصَة الطالب ُمنح وإذا

ا. جدٍّ واعدًة تكون الطردية العالقات
ظروف ظل يف يستطيعون، الطالب أن األخرية اآلونة يف أُجريت التي الدراسات تُؤكِّد
(٢٠٠٠) كارداش كاروَلني َدَرست املوثوقية. من بقدر يتمتَّع ذاتيٍّا تقييًما يُجروا أن معينة،
البحث تجارب طريق عن ى تُنمَّ أنها يُزَعم العلمي البحث مهارات من مهارًة عرشة أربع
وبعد قبل املهارات هذه يف أنفسهم الطالب وَقيََّم الجامعيون. الطالب يخوضها التي العلمي
أعضاء من مرشدوهم وَقيََّم الجامعية، الدراسة أثناء العلمي البحث تجارب إحدى إجراء
بوجود ص١٩٦) ،٢٠٠٠) كارداش كاروَلني وأفادت أيًضا. املهارات هذه التدريس هيئة
والطالب التدريس هيئة أعضاء من كلٌّ أعطى حيث التقييمات؛ بني للنظر» الفتة «تشابهات
ونالز وإسربانتي وماكلريي وفوسرت كروهن َدَرس نفسها. مهارات للخمس التقييمات أعىل
إسهاماتهم الطالب طريقه عن ل سجَّ نظاًما كثب عن (٢٠١١) ووليامز وتايلور وكويلفني
بعد وسلموها الغرض، لهذا خاصة مة مصمَّ بطاقة عىل الدراسة قاعة داخل الشفهية
ُمراقبني ثمة أن الطالب يَعرف ولم املشاركة، مقابل درجات عىل الحصول أجل من ذلك
له سجَّ ما بني التواُفق من عالية درجة عموًما «ُوجد تعليقاتهم. لوا سجَّ الدراسة قاعة يف
تعليقاتهم تسجيل يف الطالب يُبالغ ولم الفردية، املشاركة بخصوص واملراقب الطالب
ح يُصحِّ نظاًما (٢٠٠٧) إدواردز طور لقد (ص٤٣). الدرجات» عىل الحصول حالة يف
«األغلبية بأن وأفاد الدرجات، إدواردز وراجع واختباراتهم، املنزلية واجباتهم الطالب به
لهم، حها سأُصحِّ كنُت مثلما تماًما املنزيل الواجب مسائل حوا صحَّ الطالب من العظمى
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تتغري «فلم اختباراتهم: عىل يَنطبق نفسه واألمر (ص٧٣). للغاية» مشابهة بطريقة أو
للغاية إيجابيٍّ نحو عىل الطالب استجاب (ص٧٣). لها» ُمراجعتي عند الدرجات أغلبية
قدِر عىل منهم الكثريين تعليق مع إدواردز، ابتَكره الذي للذات التقديرات وضع لنظام
حاالت عدد عن الطالب إدواردز سأل وعندما بأنفسهم. أخطائهم تصحيح من تعلَّموه ما
تحدث «لم إنه منهم: باملائة ٨٨ قال الدراسة، قاعة داخل حدثت أنها ظنوا التي الغش
التقارير من وغريها كهذه تقارير وتثبت القلق.» إلثارة كافيًا عدًدا «ليس أو غش.» حاالت
وال بأمانة، أعمالهم الطالب يُقيِّم معينة ظروف ظل ويف املواقف بعض يف أن األخرى
أم ونه يستحقُّ أكانوا سواء عليه الحصول يودُّون الذي التقييم دوًما أنفسهم يعطون

ال.
أنفسنا نُذكِّر أن علينا التقييم، أنشطة يف الطالب إرشاك إمكانية االعتبار يف وبالوضع
جودة تقييم عىل املرء قدرة إنَّ العملية. هذه يف نرشكهم أن أجله من ينبغي الذي بالسبب
معظم ويف الكلية، يف الدراسة أثناء ُمفيدة مهارة هي بدقة اآلخرين عمل جودة وكذلك عمله،
لهذا األوىل الطبعة تأليفي أثناء كنُت مما أكثر بشدة، أوِمن اآلن أنا بعد. فيما الوظائف
قدًرا ص يُخصِّ أن يجب املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأهداف منا يلتزم من بأن الكتاب،
مالحظة (٢٠٠٦) وماكفارلني-ديك نيكول ويُبدي املهارات، هذه لتنمية الطاقة من أكرب
والتَّعلُّم، التدريس عن مفاهيمهم وا غريَّ منا الكثريين أن من الرغم عىل أنه مفادها صائبة
أبطأ. بوترية يسري والتقدير، البنَّاء املنهجي بالتقييم يتعلَّق فيما ُمماثًال، انتقاًال ثمة «فإن
املعلمني، لسيطرة خاضًعا البنَّاء املنهجي والتقييم التقدير يزال ال العايل، التعليم قطاع ويف
عملية باعتباره التقييم عن عامة بصفة تصور هناك يزال وال مسئولياتهم، ضمن ويُعترب
إذَن الصعب فمن وحدهم، املعلمني عىل ا ُمقتِرصً البنَّاء املنهجي التقييم كان إذا … تحويلية
التنظيم مهارات ون ويُنمُّ بالسلطة، مخوَّلني يصريوا أن للطالب يُمكن مًدى أي إىل رؤية

(ص٢٠٠). الحياة» مدار وعىل الجامعة أسوار خارج للتَّعلُّم، إلعدادهم الالزمة الذاتي

به؟ املرتبطة والعمليات التقييم الغرضمن يتغري كيف (2)

التعليمية السياسات تمنح أوًال: الحالية؛ املهنية باملمارسة متعلقتنَي مشكلتنَْي تحديد تمَّ لقد
بعملية باملقارنة وذلك الدرايس للتقدير أكرب أهمية الحايل الوقت يف املهنية واملمارسات
عىل بالسلب يُؤثِّر وهذا خارجية، لضغوط استجابًة ذلك يكون ما وغالبًا نفسها، التَّعلُّم
تنمية دون يَُحول التقييم أنشطة من الطالب استبعاد إنَّ ثانيًا: تعليمية. محصالت عدة
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أمثلًة سأُعطي القسم، هذا ويف األقران. وتقييم الذاتي بالتقييم الخاصة املهمة املهارات
امُلتمرِكز التدريس طرق يَتبعون الذين املعلمون بها يتعامل التي الطرق بعض ح تُوضِّ

املشكلتنَي. كلتا مع املتعلم حول

التَّعلُّم وعملية الدراسية التقديرات بني أفضل توازن تحقيق (1-2)

هم املعلمون يزال وال أهمية، تُمثِّل الدراسية التقديرات تزال ال الدراسية: بالتقديرات لنبدأ
يَحُصلون الطالب يجعل املادة يف املطلوب العمل إنجاز إن للطالب. منحها عن املسئولني
االعرتاف يف التحدِّي ويتمثَّل أيًضا. للتَّعلُّم فرصة بمنزلة أنه إال الدراسية، التقديرات عىل
طريق عن تعلُّمه يتمُّ ما عىل ُمنْصبٍّا الرتكيز إبقاء مع ولكن الدراسية، التقديرات بأهمية
التي املبادئ من مجموعة ابتكرُت التحدي، هذا مواجهة أجل وِمن التعليمية. الخربات هذه
لهذه أيًضا ويُمكن التَّعلُّم. وعملية الدراسية التقديرات بني أكثر متوازنة عالقة إطار تُحدِّد
التي الدراسية والواجبات األنشطة تحديد عىل يُساعدنا الذي املعيار مقام تقوم أن املبادئ

أفضل: نحٍو عىل التوازن هذا ق تُحقِّ
أن جيًدا نَعرف إنَّنا الطالب: تحفيز عىل الدراسية التقديرات قدرة اْستِغل
تَحصيل نحو الجهود لبذل الطالب ز تُحفِّ وهي الطالب، ز تُحفِّ الدراسية التقديرات
فعًال، الطالب تحثُّ الدراسية التقديرات أن إال التَّعلُّم، نحو تحفيزهم من أكثر الدرجات
إنجاز عىل الطالب َحضَّ يعني هذا أجل، — الحافز هذا يستغلُّوا أن املعلمني وبإمكان
أن للمعلمني ينبغي بذلك، القيام أثناء ولكن — درجات عىل الحصول ُمقابل يف املهامِّ
أظنُّ ما أكثر. ُمثمرة نتائج لتحقيق استغالله طريق عن الحافز ذلك توجيه إعادة يُحاولوا
الدرجات تحصيل نحو الحافز حيال يفعلوه أن التدريس هيئات أعضاء عىل يجب أنه
تُطلق أن ُمهمتك فليسْت والسماح؛ العفو عن ِعَظة إللقاء السجن إىل بالذهاب قليًال أشبَه
رسالة عىل تُؤكِّد ولكنَّك الدرجات، تحصيل إىل بحاجة الطالب يَزال فال املساجني، رساح
يف مستقبيلٍّ َمنظوٍر من وبخاصة الدرجات، تحصيل من أهمُّ التَّعلُّم أن مفادها تنويرية
نرى أن املهم من ولكن املبدأ، هذا تطبيق يمكن كيف ح تُوضِّ أمثلة ييل وفيما الحياة.
حدِّ يف طاقة إنها أيًضا، الدرجات لتحصيل ع املشجِّ الحافز يف الكامنة اإليجابية االحتماالت

التَّعلُّم. نحو توجيهها إعادة يمكن ذاتها
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يف لة واملتأصِّ الكامنة التعليمية القدرة من جزء توتًُّرا: أقل التقييم تجارب اجعل
ودينستني ساروز طلب التجارب. بهذه املرتبط بالتوتر سلبيٍّا تأثًُّرا يتأثَّر التقييم تجارب
تسعُة وكانت للتوتر، محتمًال ُمسبِّبًا وثالثني أربعة يُقيِّموا أن الطالب من (١٩٨٩)
عدد ذلك يف بما التقييم، بأنشطة مرتبطٌة مسببات، عرشِة أعىل من للتوتر، مسبِّبات
يُركِّز ال ثم، وِمن سيئة. درجات عىل والحصول االختبارات، وتأدية الدراسية، الواجبات
يف الهدف ليس ا. جيدٍّ التعليمية األهداف عىل وامُلجَهدون والخائفون املتوترون الطالب
الجيد. األداء ز تُحفِّ التوتُّر من املناسبة الجرعات ألنَّ التوتر، من تماًما التخلص املقام هذا
معها التعامل يجيدون وال فيه، املباَلغ التوتُّر من بحالة طالبُنا يُصاب عندما املشكلة تبدأ
اإلقالل يُمكن مًدى أي إىل ح تُوضِّ ييل فيما الواردة األمثلة من والكثري بنَّاء، نحو عىل
وتُشكِّل صارمًة يجعلها بما اإلخالل دون التقييم، بفعاليات امُلرتِبط بالتوتُّر الشعور من

للقدرات. تحديًا
هيئات أعضاء بعض التَّعلُّم: عملية مستوى لتحديد فقط بالتقييم استِعن
مبكرة مرحلة يف خفية. أجندات لتنفيذ التقييم أنشطة باستخدام يشتهرون التدريس
يأخذون كانوا أنهم أعتقد لم لفرقة أُدرِّس كنُت التدريس، بمجال املهني مشواري من ا جدٍّ
طالبي أحد أن وتفاجأت الَخطابة، مادة هي املادة هذه كانت الجد. محمل عىل امُلحتوى
كنُت أن منذ الحديث أستطيع فأنا املادة؛ هذه دراسة إىل ا حقٍّ أحتاج ال «أنا حينئذ: يل قال
الدرايس امُلحتوى أنَّ إدراك إىل بحاجة كانوا الطالب هؤالء ومثل عمري.» من الثالثة يف
ا، حقٍّ «صعبًا» اختباًرا لهم وضعُت ثم وِمن بالدراسة، جدير مضمون وله امة، بالرصَّ يتسم
هذه محتوى أنَّ لهم ألُبنيِّ وإنما ا، جيدٍّ املحتوى يَستوعبون مًدى أيِّ إىل قياس أجل من ال

التَّعلُّم. ع تُشجِّ ال االختبارات من النوعية هذه فإن ولألسف سهًال، يكن لم املادة
الدراسية املادة إلكساب املفرطة بالصعوبة تتسم باختبارات االستعانة ينبغي ال
أو الدراسية الِفرقة طالب من باملائة ٧٥ يرسب فعندما األكاديمية؛ الرصامة سمعة
أخلص قد املعلم يكون أن بعد االختبارات أحد يف فعًال سيئة درجات عىل يَحُصلون
الدروس يَرشح لم املعلم أن يَعني فهذا العلمية، املادة لرشح املطلوب الجهد لبذل النية
االختبارات يَستخدم أنه أو كثريًا، االختبارات وضع يُجيد ال أنه أو ا، جدٍّ جيدة بطريقة
الطالب من باملائة ٧٥ أن بالطبع، املحتمل، من التَّعلُّم. تشجيع غري آخر هدٍف لتحقيق
األكثر التفسري هو للمعلم الخفية الدوافع أن إال االختبار، لخوض دروسهم يَستذكروا لم
أو التدريس هيئات أعضاء يستعني املواقف، أسوأ ويف النسبة. هذه لرسوب ترجيًحا
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مادة دراسة» يَستطيعون «ال الذين الطالب من «التخلُّص» أجل من دراسية بمواد األقسام
املعايري من ملجموعة وفًقا وذلك أخرى، مادة أي أو الرياضيات أو الهندسة أو الفيزياء
اهتماماتهم أنَّ واالختبارات، الدراسية املواد طريق عن الطالب، يعرف وقد املوضوعية.
واالختبارات الدراسية املواد تصميم يتمَّ أن ينبغي ال ولكن آخر، مكان يف تَكمن ومواهبهم

الغرض. هذا لتحقيق خاصًة
هيئات أعضاء يستغلُّ حني الخفية األجندة مشكلة صور من أخرى صورة تظهر
املحتوى استيعاب الطالب يَستطيع مًدى أيِّ إىل «قياس» أجل من التقييم تجارب التدريس
الطالب يتمكن أن املفَرتض من أنواًعا املسائل، من جديدة أنواًعا يُدرجون ولذا وتطبيقه،
من رؤيتها لهم يَسِبق لم لكن الدراسة، قاعة داخل تغطيته تمَّ ما طبَّقوا إذا حلِّها من
بالفعل تعلَّموه ما تطبيق عىل الطالب قدرات تنمية هو املادة أهداف أحد كان فإذا قبل.
ولكن بذلك، القيام عىل قدرتُهم تُختَرب أن املنطقي فِمن املسائل، من مختلفة نوعيات عىل
التطبيقية. املهارات هذه ممارسة فرصة الطالب يُمنح حني إال ذلك يحدث أن ينبغي ال
بحلها الطالب ُكلَِّف والتي الدراسة، قاعة يف عنها أُجيَب التي املسائل تَشتمل أن وينبغي
بنَّاء منهجيٍّ تقييم عىل الطالب يحصل أن وينبغي العملية، املمارسة عىل منزيل، كواجب
لتحقيق م تُصمَّ أن يجب التَّعلُّم عىل التقييم تجارب ع تُشجَّ ولكي . للحلِّ محاوالتهم عىل
وتزيد التقييم، عملية بنزاهة تُخلُّ أخرى أهداف لتحقيق بها االستعانة إنَّ الغرض. هذا
التَّعلُّم. أهمية من أكثر وتقلِّل بل الدراسية، التقديرات أهمية من وتزيد الطالب، توتر من
من مجموعًة سلِّْم األمر. هذا جميًعا رأينا لقد البنَّاء: املنهجي التقييم عىل أكثر َركِّز
نظرة يُلقون الطالب وشاهد لتجهيزها، ساعات عدة استغرقت تعليقات وعليها األوراق
وقت يف التعليقات يَقرءون لعلهم كتبهم، حقيبة يف الورقة ون يدسُّ ثم الدرجة عىل رسيعة
التالية؟ أبحاثهم جودة نون ويُحسِّ الواردة االقرتاحات عىل بناءً فون يترصَّ هل ولكن الحق،
ولكن ذلك، وراء األسباب بعض بالفعل استعرضنا ولقد نراه، أن نودُّ الذي بالقدر ليس

مختلفة. هنا الفكرة
التعليقات، من املزيد كتابة يَعني ال البنَّاء، املنهجي التقييم عىل أكثر الرتكيز إنَّ
ُمبتَكر نحو عىل التفكري يعني إنه بل للطالب، املقدَّمة التقييمات عدد زيادة باألحرى أو
وقد الدرايس. التقدير عىل ال التقييم، عىل أكثر بفعالية تُركِّز التي واألنشطة األسس حيال
تُقدِّم أنَّ بمعنى اآلخر؛ عن أحدهما األمَرين فصل بساطة بقدر بسيًطا األسلوب هذا يكون
التقييم عىل بناءً ف للترصُّ بالفرصة يتمتَّعون الطالب يزال ال بينما الدرجة قبل التعليق
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ثم للتقييم، االستجابة طالبًا درجات، دون التقييم تُقدِّم أن بمعنى أو درجاتهم، وتحسني
ِخطاٍب كتابة مثل التقييم، نسق تغيري يف األسلوب يتمثل وربما ذلك. بعد الدرجة تَمنح

لوجه. وجًها التقييم تقديم أو للطالب،
نطاق عىل املوضوع يف التفكري أيًضا يعني البنَّاء املنهجي التقييم عىل الرتكيز إنَّ
هذا من األوىل الطبعة إصدار منذ أنه صحيح ما. نتيجٍة عىل التعليق مجرد من أكثر أوسع،
لديه ليس منا فالكثري التدريس، أعباء تخفَّ ولم الدراسية، الِفَرق حجم يقلَّ لم الكتاب
يُشعرنا سبب يوجد فال ذلك نَستِطع لم وإذا لوجه، وجًها املبارش التقييم لتقديم الوقت
أثر قيمة نبَخس أال يجب ذلك، ومع لسيطرتنا. تخَضع ال التي الظروف حيال بالذنب
التقدير أثر من عمًقا أكثر األثر هذا يكون وأحيانًا الطالب، عىل شخصية بصفة التعليق
تعليًقا إلكرتوني بريد رسالة إرسال أو تشجيعية، كلمة أو رسيعًة، مجاملًة إن الدرايس.
إنها التقييم. من أشكال بمنزلة جميعها تُعدُّ الجامعي، الحرم داخل أخرى إنجازات عىل
األمور بعض أن مفادها الة فعَّ رسالًة وتبَعث بالدرجات، ُمرتبطة غري التقييم من أشكال
الدراسية. والتقديرات الدرجات من أقيَم تكون قد املواد دراسة من الطالب يتعلمها التي
ونُقيِّمه؛ حه نُصحِّ الذي العمل الطالب يُنِجز بساطة: بكل املبادئ تلخيصهذه ويُمكن
يتبعون الذين املعلمون ويَعمل ويفهمونه. امُلحتوى يَستوِعبون يجعلهم بذلك القيام ألن
جزءًا تُعترب التي املرجوة التعليمية النتائج تعظيم عىل املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
من االنِتقاص دون الدراسية التقديرات وضع عىل قائم نشاط أو تقييم أي من متأصًال

الدراسية. التقديرات أهمية

الذاتي التقييم مهارات لتنمية بالتقييم االستعانة (2-2)
األقران وتقييم

الذي التقييم بأن ُمتزايد إدراك ثمة ،٢٠٠٢ عام الكتاب لهذا األوىل الطبعة إصدار منذ
الحق. وقت يف األداء مستوى عىل ضئيل أثر له يكون ما عادًة للطالب املعلمون يقدمه
االجتماعية الخدمة طالب من مجموعة حصل ،(٢٠٠٧ (كريسب، الدراسات إحدى يف
أنَجزوا أسابيع، ستة مرور وبعد امَلكتوبة. الدراسية الواجبات ألحد ل ُمفصَّ تقييم عىل
٦٦٫٧ درجات كان عليه حَصلوا الذي التقييم أن من وبالرغم ُمشابًها، دراسيٍّا واجبًا
الدراسة هذه «وَجدت الواجبني. ِكال يف مئوية نقاط أربع حدود يف تقع الطالب من باملائة
مع تتناَسب التي التغيريات بإحداث يستجيبون الطالب أنَّ لفكرة وحسب محدوًدا دعًما
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لتقديم الجهد ونبذل الوقت نَستغرق إننا (ص٥٧١). وه» تلقَّ الذي بالتقييم الخاص الهدف
التقديمي العرض أو املرشوع أو البحث يف خطأ هو وما صحيح هو ما وتحديد التقييم،
بعمل للقيام املعلومات هذه سيَستخدمون الطالب أن افرتاض عىل املقال، أو االختبار أو
الطالب من أكرب عدد يُجري ال ملاذا االفرتاض؟ هذا يف الخطأ ما القادمة. املرة يف أفضل

عملهم؟ جودة ن تُحسِّ أن شأنها من التي التغرياِت الدرجات بجمع زون امُلحفَّ
أنه (٢٠١٠) سادلر يزعم املراجع، يف إليه يُشار ما وكثريًا التأمل، عىل باعث مقال يف
وموضوعية تامة التقييم عبارات لجعل جهدهم قصارى يبذلون املعلمني أن من «بالرغم
رموز لفك مجهزين غري … ألنهم ينبغي؛ كما يفهمونها ال الطالب من الكثري فإن ودقيقة،
أطول وقتًا يقضون املعلمني إن سادلر: ويقول (٥٣٩) الصحيح» النحو عىل العبارات هذه
فهمه. عىل الطالب ملساعدة كافيًا وقتًا يَقضون وال التقييم، كتابة عىل للرتكيز الالزم من
الطالب لتلقني الوقت من املزيد يَقضوا أن املعلمني عىل هل املشكلة؟ هذه حلُّ ما إذَن،

التْقييم؟ يَقصُده بما وإخبارهم
سادلر ويقول املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس يف متَّبعة طريقًة التلقني يُعدُّ ال
عىل الطالب لتَشجيع رئيسية كوسيلة … التلقني عىل االعتماد إن «ببساطة، برصاحة:
بالتقييم» خاصة مهمة مفاهيم لتطوير املعلومات نقل نموذج عىل باالعتماد أشبه ن التحسُّ
فيها ظهر التي التالية والواجبات األبحاث أثبتته الطريقة هذه نجاح وعدم (ص٥٤٨).
الطالب يحتاج املعلمون، يُجريه الذي التلقني من وبدًال نفسها. السابقة األخطاء تكرار
هو ما يُحدِّدون كيف يتعلموا أن عليهم فيجب اآلخرين، وأعمال أعمالهم لتقييم ُفَرص إىل
املهارات هذه ى تُنمَّ كيف إذَن، تحسينه. يُمكن وكيف تعديله، إىل يحتاج الذي وما جيد،

املمارسة. خالل من هي اإلجابة األمثل؟ النحو عىل
عدد يسمح الدراسية، املناهج يف الكتابة نشاط بتضمني املنادي لالتجاه كنتيجة
الطالب فيَقرأ ألقرانهم. التقييمات تقديم مهارة بممارسة للطالب املعلمني من متزايد
العمل. جودة لتحسني طرًقا ويَقرتُحون املعلم، إىل يقدموها أن قبل بعض أعمال بعضهم
جيًدا تقييًما يُقدِّمون ال الطالب أنَّ رسيًعا، األسلوب بهذا استعانوا الذين املعلمون، وأدرك
انتقاد «يحبون» ال أنهم الطالب استنتَج الرسعة، من نفسه القدر وعىل أنفسهم. تلقاء من
املوقف يتجنَّبون ثم وِمن العمل؛ سلبيات ذكر ن تتضمَّ املهمة كانت إذا اآلَخرين عمل
مثل بسيطة مسائل إىل يشريون أو مشكالت.» أي فيه أرى ال جيد، «بحث بقولهم: الَحِرج
ُمثبِّطة التقييمات من النوعية هذه جودة أنَّ املعلمني من الكثري ورأى الفاصالت. موضع
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الطالب تشجيع عن أحَجموا أنهم لدرجة ا جدٍّ سلبية توجهات الطالب ويتبنَّى ا، جدٍّ للهمة
بعض. أعمال عىل نظرة بعضهم إلقاء عىل

مقاله؛ يف (٢٠١٠) سادلر إليها أشار التي الفكرة ح يُوضِّ هنا حَدث ما الواقع، يف
منها؛ كبري بقدر يتمتَّعون واملعلمون التقييم»، «مهارة عليه يُطلق ما إىل يَفتقرون فالطالب
ومرشوعاتهم أدائهم ومستوى الطالب أبحاث من كبريًا عدًدا وَقيََّمنا حنا صحَّ إننا حيث
الخربات، هذه جميع واقع وِمن والحرص. العد عىل قدرتنا يفوق بما التقديمية، وُعروضهم
الذي ما نُفرسِّ أن ونستطيع نقرؤه، حني املمتاز البحث نَعرف فنحن املهارة، هذه ى تُنمَّ
األنشطة يف الطالب مشاركة انعدام االعتبار يف وبالوضع به. يُحتذى نموذًجا يجعله
فيما سواء كثريًا، األنشطة هذه تأدية يُجيدون ال أنهم من نندهش أن ينبغي ال التقييمية،
ويُقدِّموا سديدة أحكاًما يُصِدروا أن نريدهم كنا وإذا أعمالهم، أو أقرانهم أعمال يخصُّ
هذه لتنمية مة امُلصمَّ باألنشطة نستعني أن إذَن فعلينا الجودة، حيث من مميًزا تقييًما
ذلك وبعد تطبيقها، كيفية لهم ح ونُوضِّ بالتقييم، الخاصة املعايري نُشاركهم وأن املهارات،
لهم تُدرَّس أن يجب املهارات. هذه لتنمية خاصة مة املصمَّ باألنشطة نستعني أن يجب
إنَّ العمل. جودة تحسني عىل تشجع مفيدة تعليقات يُقدِّموا لكي البنَّاء التقييم مبادئ

الصفر. من نبدأ ولن مستحيلة، بمهمة ليست املهارات هذه تنمية
الذاتي التقييم عىل القدرة يَعتربان اللذان — (٢٠٠٦) وماكفارلني-ديك نيكول يُشري
بالفعل يَشرتكون الطالب أنَّ إىل — الذاتي بالتوجيه يتسمون الذين بامُلتعلِّمني ًة خاصَّ سمًة
الطالب يُعدُّ عندما املثال: سبيل فعىل أنفسهم؛ تلقاء من للذَّات التقييمية األنشطة بعض يف
بالعدد استعانوا قد كانوا إذا وما ال، أم كافيًا البحث طول كان إذا ما يُقرِّرون فإنهم بحثًا،
ن تضمَّ بحثهم كان إذا وما ومفهومة، منطقية كتابتهم كانت ما وإذا امَلراجع، من الكايف
تفصيلية ليست الذاتي، التقييم عىل أمثلة هذه قراءته. يف يرغب األستاذ أن يظنُّون محتًوى
عىل نقدية نظرة يُلقون الطالب أن إال ِصَلة، ذات معايري عىل دوًما معتَمدة وليست دوًما،
للطالب حني موضِّ انطالق، نقطة باعتباره األمر بهذا االستعانة يُمكننا بهم. الخاص العمل
عىل والحصول املزيد تَعلُّم عىل املهارات هذه تنمية مواصلة تساعدهم أن يمكن كيف
نوعية يتباَدلوا أن وزمالئهم للطالب يُمكن املهارات، من أفضل وبمستوى أفضل. درجات
يُقدِّم أن وبمجرد وأكثر. أكثر بهم الخاصِّ العمل مستوى لتحسني الالزمة التقييمات
بعض مع بعضهم للتعاون لديهم الحافز يزداد عليه ويحصلون مفيًدا تقييًما الطالب

بالغة. زيادًة
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سابق موضع يف نُوقشت التي الدراسية التقديرات وضع مشكالت إىل بالنظر اختصاًرا،
وال بل ألنفِسهم، التقديرات وضع حرية الطالب نمنح أن نَستطيع ال الفصل، هذا من
مستوى عىل للتصديق املهنية مسئولياتنا االعتبار يف واِضعني ذلك نفعل أن لنا ينبغي
إىل تهدف تجارب توفري من يعفينا أو يَمنعنا هذا هل ولكن العلمية، للمادة الطالب إجادة
متنوعة مجموعة عىل التايل القسم يَحتوي األقران؟ وتقييم الذاتي التقييم مهارات تنمية
ا. حقٍّ املهارات هذه ي تُنمِّ التي الدراسية والواجبات واألفكار واألساليب االسرتاتيجيات من
عىل تحافظ الطالب إلرشاك الطرق هذه كانت إذا ما لتُقرِّر االختيار حرية لك وسأترك

ال. أم الدراسية التقديرات وضع عملية نزاهة

الدراسية واألنشطة والواجبات باالختبارات االستعانة (3)
التَّعلُّم عملية لتحفيز

والتي املرجوة، التعليمية النتائج لتعظيم األفكار من كبرية مجموعة عىل القسم هذا يحتوي
يُمكن كيف ييل فيما الواردة األمثلة ح وتُوضِّ الطالب، عمل تقييم من ًال متأصِّ جزءًا تُعترب
يُمكن وكيف الدراسية، األنشطة طريق عن السابق القسم يف املطروحة املبادئ تطبيق
التَّعلُّم. لعملية أكرب اهتماًما لنويل وتصميمها التقليدية الدراسية الواجبات نسق تغيري
واألوسع األشهر باعتبارها عندها، من للبدء جيدة نقطة بمنزلة االختبارات تكون وربما

األخرى. التقييم أنشطة جميع بني استخداًما

االختبارات من املرجوة التعليمية النتائج تعظيم (1-3)

االختبار ويُبنيِّ تلقائي، نحو عىل التَّعلُّم ز تُحفِّ االختبارات أن طويل لوقت افرتْضنا لقد
التَّعلُّم عملية أنَّ لو كما ف نترصَّ إننا إياه، تعلمهم إجادة ومدى الطالب تعلَّمه ما الكامل
التعليمية الخربات هذه صياغة عىل بالقدرة نتمتَّع أننا ُمتناسني للطالب، تماًما مرتوكة
ونُعيد التجربة لهذه املختلفة العنارص نُرتِّب أن ويُمكننا تصميمها. عىل قائمني باعتبارنا
األنشطة ح وتُوضِّ التعليمية، التجربة تلك طبيعة نُحدِّد بذلك القيام طريق وعن ترتيبها،

التَّعلُّم: عملية عىل أكثر تُركِّز التي االختبارات لصياغة ُطرًقا التالية
املراجعة محارضات التدريس هيئات أعضاء بعض يُلقي ال املراجعة: محارضات
املحتوى. لرشح صة املخصَّ املحارضات عدد تقليل يعني هذا ألن الدراسة؛ قاعة داخل
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العلمية املادة من املزيد استعراض من أكثر يَستفيدون الطالب كان إذا ما هو السؤال
االختبار، الجتياز تعلمه عليهم يجب الذي املحتوى تنظيم فرصة من أكثر يَستفيدون أم
للطالب ينبغي هل ودمجها؟ منه الرئيسية األفكار واستخراج املحتوى ذلك وتلخيص
للمادة؟ مذاكرتهم أثناء بأنفسهم الرئيسية األفكار يَدمجوا وأن التلخيص هذا يُعدُّوا أن
كانت ما إذا أفضل نحو عىل بذلك القيام سيتعلمون هل كذلك. األمر يكون ربما
كذلك األمر املحتوى؟ موضوعات تنظيم طريقة يفهم ص شخصمتخصِّ هها يُوجِّ جهودهم
محارضات بخصوص تفكريه طريقة ت تغريَّ كيف (٢٠١١) فافريو يرشح األرجح. عىل
وقت أو «املحتوى» ب التضحية لفكرة تصديت املعلمني، من الكثري «مثل قائًال: املراجعة
عميق، تفكري وبعد الوقت وبمرور للمراجعة. صة مخصَّ كاملة محاَرضة لصالح املادة
املشكالت، حلِّ عىل قادرين طالبي يصري أن يف راغبًا كنُت إن أنني مفاده قرار إىل توصلُت
املشكالت» هذه لحل الوقت لهم ر وأُوفِّ املخاطر، قليلة ُفَرًصا لهم أتيح أن يل بد فال

(ص٢٤٨).
املعلم يراجع حيث استخدامها؛ دون يحول للمراجعات النمطي الشكل أنَّ كما
بخصوص األسئلة الطالب يطرح املفرتضأن ومن والصعوبة، باألهمية يتسم الذي املحتوى
السِتكشاف منهم محاولة يف الفرصة يستغلون ما غالبًا أنهم إال يفهمونه، ال أنهم يبدو ما
ملعرفة سنحتاج «هل غرار: عىل أسئلة يطرحون الطالب فتجد االختبار. يف سيأتي الذي ما
بصيغة السؤال يطرحون أو االختبار؟» خوض أجل من والتَّكلفة الفائدة تحليل مفهوم
الفائدة تحليل مفهوم عن معرفتها إىل سنحتاج التي التفاصيل قدر «ما قليًال: ذكاءً أكثر

والتكلفة؟»
بالفعل، املحتوى يَعرف فاملعلم املراجعة؛ محارضات شكل لتحديد أخرى طرق ثمة
م تُصمَّ أن وينبغي املراجعة، إىل يحتاجون َمْن هم الطالب ولكن مراجعته، إىل يحتاج وال
أن ويُمكنهم التوجيه، لتقديم املعلم وجود مع املهمة، هذه الطالب ينجز لكي املحارضة
عن يُجيبوا أو املسائل، يحلوا أن لهم ينبغي ولكن مجموعات، يف أو بمفرده كلٌّ يعملوا
املفاهيم استنتاج أو االمتحان، يف عة املتوقَّ األسئلة كتابة أو السابقة، االمتحانات أسئلة
بكتابة (٢٠١١) فافريو اسرتاتيجيات إحدى وتبدأ بها. ُكلِّفوا التي القراءات من الرئيسية
يف مجيئها املقرَّر العلمية املادة من مفاهيم أو نظريات أو حقائق خمسة أهم الطالب
البنود رسيًعا فافريو ويحسب بعض، مع بعضهم قوائمهم الطالب ويناقش االختبار. هذا
ويتعاون الطالب، أغفلها التي املفاهيم فافريو يُضيف اللزوم وعند قوائمهم. يف املذكورة
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الطالب جهود لرُيكِّز بالنشاط ويَستعني القائمة، يف األولويات ترتيب عىل الطالب مع
واملفاهيم. املوضوعات أهمِّ ملذاكرة

املراجعة، ومذكِّرات للمذاكرة دليٍل إعداد من الطالب يستفيد ذاته، السياق ويف
طالبي ل أُحمِّ إنني التعليمية. املواد هذه يُعدُّون كيف بالفعل يَعرفون فهم املعلمون أما
االضطرار فكرة تتسبَّب ثمَّ، وِمن الدراسة. قاعة داخل الدراسية املادة تغطية عدم مسئولية
ذعر يف للمناقشة تخَضع لم التي القراءات من معرفته إىل يحتاجون قد ما تحديد إىل
الطالب ع أُوزِّ االضطراب، حدة وتخفيف االستعداد عىل الطالب مساعدة أجل وِمن بالغ.
املادة هذه من مختلًفا جزءًا مجموعة لكل ص وأُخصِّ مًعا، للمذاكرة دراسية مجموعات يف
هذه تُوزَّع الدراسية. الفرقة لباقي مراجعة مذكِّرات تحضري بمهمة وأُكلِّفهم الدراسية،
ويُقدِّمون يُقيِّمونها، فإنهم للمذاكرة الطالب استخدمها ما وإذا االختبار، قبل املذاكرات
النشاط هذا عىل املحتَسبة الدرجات وعدد مجموعة. بكل الخاصة العلمية للمادة تقييًما

صغري.
أسئلة كتابة الجماعي، أو الفردي املستوى عىل الطالب، من يُطَلب أن ويمكن
استخدام قبل باملراجعة. الخاصة املحارضة يف معهم ويُحرضونها االختبار يف عة متوقَّ
الطالب فهؤالء اإلجابات، عىل الطالب به يُركِّز الذي القدر أُدرك أكن لم األسلوب، هذا
ويَستفيد املحتوى. عنه يجيب سؤال أي فهم دون أحيانًا والتفاصيل، القوائم يتذكَّرون
يُجربهم النشاط فهذا أُخرينَي؛ بطريقتنَي االختبار يف عة املتوقَّ األسئلة كتابة من الطالب
حيال تفكريهم طريقة ح يُوضِّ أن ويمكن االختبار، يف سيأتي ما بخصوص قرار اتخاذ عىل
القدرة تَخترب أسئلة املستجدُّون طالبي يكتب االختبار. يف سيجدونها التي األسئلة نوعية
نماذج مقارنة لهم وتُبنيِّ قطًعا، صحيحة واحدة إجابة ذات وأسئلة التفاصيل، تذكر عىل
من بمزيد لالختبار االستعداد عىل ع تُشجِّ ما وعادًة االختالفات، أسئلتهم بنماذج أسئلتي
بعض وأخذ أسئلتنا.» من كثريًا أصعب «أسئلتك غرار: عىل فعلهم رد ويكون الجدية،
أعىل، مستًوى إىل االختبار ألسئلة الطالب تطوير (١٩٩٧ (جرين، التدريس هيئات أعضاء
األسئلة هذه جامعني املحتوى، وحدات من وحدة لكل أسئلة ابتكار عىل الطالب عني مشجِّ
األسئلة هذه من كبري بعدد ُمستعينني ثم بأكملها، الدراسية للفرقة متاحة بيانات قاعدة يف
من اختبارات أسئلة يكتبوا لم الذين الطالب من ع تتوقَّ ال واحًدا: تحذيًرا إليك االختبار. يف
ى تُنمَّ التي املهارات تلك ضمن أخرى مهارة إنها البداية، يف جيدة أسئلة يكتبوا أن قبل

للممارسة. الفرص لهم وتُتاح التعليمات، بعض للطالب يُعطى حني أفضل نحو عىل
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الطالب األسئلة ز تُحفِّ لم ما العميق التَّعلُّم عىل االختبارات ع تُشجِّ ال االختبارات:
ينبغي كما ُمنتظمة بصفة ذلك تفعل ال االمتحانات أسئلة أن عىل دليل وثمة التفكري، عىل
الباحثون جمع ،(٢٠١٠ وإيربت-ماي، ووايز ولونج (مومسني الدراسات إحدى يف لها.
مقرًرا ٧٧ يُدرِّسون األحياء، مادة تدريس هيئات أعضاء من عضًوا ٥٠ من اختبارات
مذهلة: نتيجة عن االختبارات هذه ألسئلة تحليلهم وكشف األحياء. ملادة مختلًفا تمهيديٍّا
٪٩٣ ُصنِّفت … الدراسة هذه يف بنًدا ٩٧١٣ عددها البالغ للتقييم الخاضعة البنود «من
فيما أي التعليمية؛ لألهداف بلوم تصنيف من الثاني أو األول املستوى ضمن األسئلة من
٪١ من وأقل الثالث، املستوى ضمن ُصنِّفت األسئلة من و٦٫٧٪ والفهم. باملعرفة يتعلَّق
األسئلة تشجع (ص٤٣٧). أعىل» مستًوى أو الرابع املستوى ضمن ُصنِّفت األسئلة من
سطحي فهم واكتساب التفاصيل تذكر عىل الطالب والفهم املعرفة اسرتجاع تخترب التي

ذاكرتهم. يف به يَحتفظون ما نادًرا أمر وهو للمحتوى،
أصعب التفكري عىل الطالب ع تُشجِّ التي األسئلة ُمبارش: هنا املشكلة من وجزء
التي األسئلة بنوك يف منها الكثري يوجد ال ملاذا يفرسِّ وهذا وصياغتها، كتابتها يف كثريًا
أقل متعدِّد من االختيار أسئلة أن بسبب ليس وهذا الدراسية. الكتب نارشو يُقدِّمها
واختبار (سات)، الدرايس االستعداد باختبار الخاصة فاألسئلة بطبيعتها؛ للتفكري تحفيًزا
أسئلة منها والكثري متعدِّد، من اختيار أسئلة هي (أكت)، األمريكية بالجامعات الَقبول
تُبتَكر أن يجب إذَن الطالب، عىل ثانيًة ع تُوزَّ االختبارات كانت إذا الصعوبة. غاية يف
يمكن كان إذا الجيِّدة باألسئلة االحتفاظ ويُمكن جديدة. دراسية فرقة لكلِّ جديدة أسئلة
داخل ثَمَّ وِمن االختبار، ورقة إليهم تُعاد (حني اختباراتهم ورقة إىل الوصول للطالب
األسئلة، تدوير إعادة يمكن الطريقة، بهذه حوزتهم. يف تَبقى ال ولكن األستاذ)، مكتب

استخدامها. وإعادة وُمراَجعتها أسئلة مجموعة تطوير يُمكن السنوات مدار وعىل
دون زمنية، قيود إطار يف بمفردهم الطالب يَعمل غالبًا، ثابتة االختبارات وظروف
منْع أجل من املراقبة وتحت صة، متخصِّ معرفة أو خارجية مصادر إىل الوصول إمكانية
تستنتج ربما األمر، يف وتُفكِّر لربهة ف تتوقَّ وعندما أمامهم. املتاحة الغش ُفَرص تقليل أو
الطالب. تعلَّمه ما بها نَخترب التي الطريقة بخصوص اليشء بعض زائًفا شيئًا ثمة أن
تعرفه ما كل إبراز إىل مضطرٍّا املهنية، حياتك مراحل من مرحلة أي يف نفسك، تجد متى
باآلخرين؟ االستعانة أو معلومات مصدر إىل الوصول إمكانية ودون دقيقة، خمسني خالل
االمتحانات ظروف جعل أجل ومن الطالب، به يشعر الذي التوتر ة حدَّ تقليل أجل ومن
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ورقية قصاصة يجهزوا أن للطالب يَسمحون التدريس أعضاء بعض قليًال، واقعية أكثر
قصاصة لحْجم معينة مواصفات إطار ويف االختبار. أثناء بها االستعانة يُمكنهم للغش
واقتباسات بيانية ورسومات ومعادالت حقائق — معلومات أي الطالب يدرج ربما الغش،
تجميع إنَّ االمتحان. أسئلة عن لإلجابة إليها يحتاجون قد أنهم يظنون — وتعريفات
وهذا معرفته، إىل يحتاجون ما بشأن خيارات اتخاذ عىل الطالب يجرب املعلومات هذه
ابتكار «إنَّ املفارقة: ص٢) ،١٩٩٠) جانيك ويالحظ فهمهم. مستوى تقدير عىل يُساعدهم
أعضاء وبعض املذاكرة.» وهي أال الغش، بنقيض أشبه للغش جيدة ورقية قصاصة
اإلجابة أوراق مع للغش الورقية القصاصات يُقدِّمون الطالب يجعلون التدريس هيئات
للفرقة أو ِحَدة عىل طالب لكل ليُبيِّنوا التدريس هيئات أعضاء ويَستخدمها االختبار، عن
إال الورقية، القصاصة يف يحتاجونها التي املعلومات لديهم كان أنه بأكملها الدراسية
إعداد حال يف مفيًدا تقييًما هذا يكون أن ويُمكن استخدامها. عىل قاِدرين يكونوا لم أنهم

التالية. االختبارات أجل من للغش ورقية قصاصات الطالب
النماذج هذه وأوضحت الجماعية. االختبارات نماذج بعض وصْفُت الثالث، الفصل يف
توجيهها وإعادة االختبارات خوض تجربة تنتجها التي الطاقة الستغالل فعالة طرًقا
فهذا الفهم، عىل ع يُشجِّ اآلَخرين الطالب مع املحتوى مناقشة إن التَّعلُّم. نواتج بلوغ نحو
ح ويُرصِّ املحتوى. مع للتعامل مكثَّفة فرصة ويُقدِّم التساؤالت، ويُثري التفاصيل، ح يُوضِّ
أيًضا االمتحانات بتوتر الشعور من تُقلِّل الجماعية االختبارات نماذج أنَّ باستمرار الطالب

.(٢٠١١ وكابيتانوف، باندي انظر املثال، سبيل (عىل
مادة مقرَّرات لطالب منحتُه النهائي االختبار إلعداد خياًرا ساندر يل وصفْت
تخضع الطالب يَبتكرها التي النهائية االختبارات وهذه .(١٩٨٩ (وايمر، الرياضيات
وحلولها الدراسية)، املادة ألهداف وفًقا (تُقيَّم املسائل تطوير مثل: أمور عىل ِبناءً للتقييم
أهميتها (تُقدَّر مسألة لكل صة املخصَّ الدرجة وقيمة الدرجات)، توزيع احتماالت نة (متضمِّ
هو األسلوب هذا يف إقناًعا األكثر الجانب وكان للمادة). األخرى باملحتويات يتعلق فيما
االختبار إعداد يف ملحوظ، نحو عىل أكثر، وقتًا قضوا بأنهم أفادوا الذين الطالب عدد

نفسها. املادة مذاكرة يف يقضونه قد الذي بالوقت مقارنًة النهائي
يُقدِّم الذي ،(٢٠٠٨) إلريي كارين مقال انظر لالهتمام، ُمثرٍي آَخر بديل أْجل ومن
لسوء إلريي كارين أسلوب استجاب الذاتي. للتقييم عنٍرص عىل تَشتمل امتحانات خطة
هذه أحد وبعد الثانية. السنة طالب يَكتبها التي امَلقالية األسئلة ذات االختبارات جودة
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دراسية) تقديرات (وليس تقييًما قدمُت الطالب، من باملائة ٥٠ فيه رسب الذي االختبارات،
أنَّ وعلَّقُت فردية)، الختبارات تقييًما (وليس بأكمِلها الدراسية للِفرقة االختبار إلجابات
بموضوع ِصلة ذات غري محتويات عىل واشتملْت جيد، نحو عىل ُمصاغة تكن لم اإلجابات
جودة عىل سلبًا أثَّرت الكتابة مشكالت وأن به، لة الصِّ وثيق املحتوى إىل وافتقرْت السؤال،
منحُت ثم املقايل، السؤال عن اإلجابة نماذج للطالب قدمُت ذلك، إىل باإلضافة اإلجابة،
ولكنها مختلفة، وتطبيقية تحليلية بأسئلة ثاٍن مقايلٍّ اختبار عن لإلجابة الفرصة الطالب
ولكنهم والثاني، األول االختباَرين: كال الطالب وقدَّم الصعوبة، من نفسه القدر عىل
سبعة اختار أساسه. عىل الدرجات وحساب تصحيحه أرادوا منهما واحد أيَّ اختاروا
وجدوا منهم الكثري أنَّ من الرغم وعىل ثاٍن، اختبار عن اإلجابة الطالب من باملائة وستون
االختبار بالفعل اختاروا باملائة ٨١ فإن للتوتر، ومثرية صعبة عملية االختيار عملية أن
ألساليب بدائل توجد — األخرى واألمثلة — املثال هذا بنيَّ كما االختباَرين. من األفضل
هو الهدف كان ما إذا االعتبار يف الوضع تَستحقُّ وهي بها. نَستعني التي التقليدية االختبار
االختبارات. خوض تجربة من ًال متأصِّ جزءًا تُعترب التي املرجوَّة، التعليمية النتائج تعظيم
التي األسئلة املعلمون يستعرض ما عادًة االختبار: إجابات تصحيح محارضة
األسلوب وهذا باستفاضة، والتوضيح الرشح مقدمني عنها، اإلجابة يف الطالب معظم فَشل
االختبار؛ من االنتهاء بعد قائمًة تَزال ال التي التعليمية االستفادة فرصة يستغلُّ ال املتَّبع
وسواء ذلك، إىل يحتاجون الطالب ولكنَّ اإلجابات، تصحيح إىل يحتاجون ال فاملعلمون
الصحيحة اإلجابات عن للبحث الفرصة يُمنحون قد ُفرادى، أم مجموعات يف الطالب أكان
ربما أو االختبار، إجابات تصحيح محارضة أثناء هذا يَحُدث وربما أخطائهم، وتصحيح
تُرصد ال ربما التالية. املحارضة حضور قبل ليُنجزوها املنزل يف ة امَلهمَّ الطالب يُؤدِّي
انتبَهوا ما إذا أكثر نقاط بضع عىل يحصلون وربما أخطاءهم، حوا يُصحِّ حتى درجاتهم

أخطائهم. جميع إىل
خوض بتجارب ُمرتبطة إضافية درجات عىل الحصول ُفَرص مسألة إىل يقود هذا
براهني لدينا ولكن اإلضافية، الدرجات موضوع عن األبحاث من الكثري توجد ال االختبارات.
االختيارات الطالب منْح بالغة بشدة يُعارضون التدريس هيئات أعضاء معظم أن عىل تُؤكِّد
نوركروس ١٩٨٩؛ وستيفنسون، وهوروكس (نوركروس اإلضافية بالدرجات الخاصة
خيارات تصميم يمكن أنه مدوَّنتي عىل اقرتحُت عندما .(١٩٩٣ وستيفنسون، ودويل
بعض هناك كان العلمية، املادة لتعلم ثانية فرصة الطالب ملنح اإلضافية بالدرجات خاصة
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.(٢٠١١ يوليو، ٢٠ ،www.facultyfocus.com) أيًضا املعارضة من الكثري ولكن الدعم،
الذين — الطالب سيَعتِمد متاًحا خياًرا اإلضافية الدرجات تكون حني أنه يف الخوف يتمثَّل
هذه عىل — عليها الحصول يَسُهل اإلضافية الدرجات جميع بأن االعتقاد إىل يَميلون
األساسية اإلضافية الدرجات خيارات أؤيد زلت وال أقل. نحو عىل ويُذاكرون الدرجات،
عىل وقدرتها األمثلة هذه يف َفكِّْر للتَّعلُّم. جيدة ثانية ُفَرًصا باعتبارها ا جيدٍّ مة املصمَّ

ُمثمرة. تعليمية محصالت لتَحقيق الدرجات تحصيل حافز استغالل
الورقة الطالب ويستخدم االختبارات، ورقة مع فارغة ورقة (٢٠٠٣) ديتري تُرَفق
يكونوا لم التي اإلجابات أو عنها، اإلجابة يَستطيعوا لم التي االمتحان أسئلة إلدراج
املحارضة حتى بها ويحتفظون معهم، الورقة هذه ويأُخذون صحتها، من متأكِّدين
الكاملة، اإلجابة أوراق الطالب ويُسلِّم األسئلة، تلك إجابات عن ليبحثوا وذلك التالية؛
جزءًا مانحًة اإلجابات، جميع ح وتُصحِّ خاصتهم، االختبار ورق مع ثانيًة ديتري وتُرفقها
التعليقات ويف الفارغة. الورقة يف صحيحة إجابة عنها أجابوا التي لألسئلة الدرجة من
الطالب يحلُّ حيث آخر؛ خياًرا التدريس هيئات أعضاء أحد ص لخَّ املدوَّنة، عىل املوجودة
وقتًا ويُمنحون بهم، الخاص التَّعلُّم فريق بأعضاء يلتقون ثم أوًال، ِحدة عىل كلٌّ االختبار
إضافة أو اإلجابات، وا يُغريِّ أن لهم ويُسَمح القصري. االختبار أسئلة ملناقشة ًصا مخصَّ
يُقدِّمه أحمر بقلم التغيريات هذه يُضيفون ولكنَّهم الوقت، هذا أثناء لإلجابات معلومات
يتعلَّمون بأنهم عادًة الطالب يُفيد مشابهة، أخرى وأمثلة األمثلة هذه ويف املعلم. لهم
املعلم يَسمعون حني يتعلمون مما أكثر أخطائهم، تصحيح إىل يضطرُّون حني الكثري

الصحيحة. اإلجابة يرشح
القرارات بعض ملناقشة أيًضا االختبار إجابات تصحيح محارضات م تُصمَّ أن ويمكن
يَصنع املحارضات فحضور االختبار، لخوض االستعداد بخصوص الطالب اتخذها التي
أفضل نحٍو عىل األمر يَستوِعبون تجعلهم ولكنك للطالب، هذا تقول أن يمكنك فارًقا،
التي املرات عدد وأحِص االمتحان، يف درجات خمس أعىل اعرض الدليل. لهم تُظِهر حني
خمس أقل اعرض ثم املحارضات، حضور عن الطالب من املجموعة تلك فيها تغيَّبت
ودَع املحارضات، حضور عن املجموعة تلك فيها تغيَّبت التي املرات عدد وأحِص درجات
املالحظات من الكايف العدد يُدوِّنون ال الطالب من كبري عدد نفسها: عن تتحدَّث الحقائق
من الكثري أخطأ سؤاًال اخرت تُثبته. أن يمكنك أو ذلك تَذكر أن يُمكنك املحارضة، يف
واطلب العلمية، املادة تلك تغطية فيه تم الذي اليوم تاريخ د حدِّ ثم عنه، اإلجابة الطالب
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لإلجابة إليه يحتاجون ما لديهم هل مالحظاتهم، عىل نظرة يُلقوا أن الطالب جميع من
يفهمون هل آَخر؟ شخص من املالحظات عىل وحصلوا متغيِّبني كانوا هل السؤال؟ عن
بأنفسهم يَكتبون الطالب بجعل تنتهي أن كتلك رسيعة ملناقشات يُمكن املالحظات؟ تلك
عند أتذكَّرها أن أودُّ التي االختبار، هذا من تعلمتها التي «األشياء تتناول قصرية مذكرة

سابق. فصل يف أوضحنا كما التايل»، لالختبار االستعداد

األقران وتقييم الذاتي التقييم مهارات تنمية (4)

واحد؛ تعليمي هدف من أكثر ق يُحقِّ أن الدراسية املادة يف نشاط درايسأو واجب ألي يُمكن
لتنمية تُستخدم أن يُمكن أنها كما واستيعابه، املحتوى تحصيل عىل ع تُشجِّ فاالختبارات
أوضَحت كما األقران، وتقييم الذاتي التقييم عنارص ن تتضمَّ أن ويُمكن التَّعلُّم، مهارات
وتقييم الذاتي التقييم قدرات تنمية الهدف يكون حني يَنطِبق نفسه األمر السابقة. األمثلة
الوقت ويف املجاالت، هذه يف املهارات تنمية ز تُحفِّ أنشطة م تُصمَّ أن امُلمكن فمن األقران؛
واألنشطة الدراسية الواجبات من والكثري أخرى، تعليمية أهداًفا األنشطة تلك ق تُحقِّ نفسه

منه. املرجوَّة النتائج األمر هذا ق يُحقِّ كيف ح تُوضِّ التالية
هل الفصل: لهذا الرئييس السؤال تذكَّر الخيارات. هذه عىل االطالع تشجيع أُواصل
عمليِة بنزاهة تَحتفظ األقران وتقييم الذاتي التقييم أنشطة يف الطالب إلرشاك الطرق هذه
ة مهمَّ مهارات مجموعة تنمية للطالب تُتيح طرق هي هل الدراسية؟ التقديرات وْضع
املادة إتقان عىل تُربهن شهادة ملنح املعلمون لها يتحمَّ التي األخالقية باملسئولية تُخلُّ ال

الدراسية؟ التقديرات ووضع العلمية

له إجادتي ومدى أفعله ما مالحظة الذاتي: التقييم (1-4)

تُلقي أن بمجرد أسهل يكون الخاص عملك عىل ناقدة نظرة إلقاء عىل بالقدرة التحيلِّ إن
األسئلة عن اإلجابة يُجيدون ال الطالب كان إذا الغرباء، سيما ال اآلخرين، عمل عىل نظرًة
ألسئلة الهوية) مجهولة أو (افرتاضية إجابات بضع حوا» «يُصحِّ أن لهم اسمح املقالية،
اآلخرين. بتقييمات تقييماتهم يُقارنون ثم انفراد، عىل األمر بهذا يقومون لعلهم مقالية؛
الطالب يُالحظ مختلفة، جودة بُمستويات إجابات ثالث توفري خالل من أنه وجدُت ولقد
االستعانة ويُمكنهم الجيدة، غري واإلجابة الجيدة اإلجابة فعًال بدقة ويُحدِّدون االختالفات،
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املقاالت إحدى تُصنِّف التي املعينة العنارص تحديد يف ليَرشعوا لإلجابات النماذج بتلك
املعلم، وبمساعدة النقطة، هذه من وانطالًقا ضعيفة، أنها عىل واألخرى ممتازة، أنها عىل
إىل بالنسبة االمتحانات. يف املقالية لألسئلة الجيدة اإلجابات معايري يَبتكروا أن يُمكنهم
من بمزيد يَفهمون فالطالب جبهات: عدة مستوى عىل تنويرية تجربة هذه الطالب،
أنَّ الطالب يُدرك وهكذا املقالية، األسئلة عن اإلجابة يف املعلم «يُريده» الذي ما اإليضاح
تطبيق يف يَرشعوا أن ويُمكنهم اإلجابة، جودة مدى عىل دقيقًة أحكاًما يُصِدروا أن بإمكانهم

التحديد. وجه عىل الخاصة إجاباتهم عىل اإلجابات بخصوص عام، بوجه تعلموه، ما
الطالب لجعل الرامية بالجهود أيًضا ببساطة الذاتي التقييم مهارات تنمية تَرتبط
التي القرارات حيال للمسئولية ًال تَحمُّ وأكثر ُمتعلِّمني باعتبارهم بأنفسهم وعيًا أكثر
الصحفية الكتابة بخصوص منزليٍّا واجبًا الطالب أنجز فإذا التَّعلُّم، بخصوص يتخذونها
وشريي، باروت وَصف (كما معها وتتفاَعل امَلفروضة القراءات ص تُلخِّ مذكِّرات إعداد أو
باستعراض الكتابات تجميع ينتهي أن يُمكن الخامس) الفصل يف نوقش وكما ،٢٠١١
مهاراتهم. ونَمت أفكارهم تغريت مًدى أي إىل تصف تأملية مقالة وإعداد كتَبوه، ما الطالب
منهم تَطلُب أن املفيد من يكون ما دائًما مهاراتهم، عن الكتابة الطالب من تَطلب وحني
واجبات ومع التنمية. من مزيد إىل تحتاج التي باملهارات الخاصة الجوانب تلك تحديد
تعلموا بأنهم يدَّعون ألنهم تُمنَح ال «النقاط» أن للطالب ح تُوضِّ أن يجب كهذه، دراسية
عىل والُقدرة البصرية مستوى عىل لهم تُمنَح وإنما الدراسية، املادة هذه يف ا» جدٍّ «الكثري

ودعمها. ادعاءاتهم صحة إليضاح الدليل استدعاء
أو تقديمي، عرض إجراء بعد تقديمه يُمكن لية التأمُّ الكتابات من أخرى نوعية ثمة
الطالب شارك إذا املثال، سبيل عىل األنشطة، من آَخر نوع بأي القيام أو ة، مهمَّ أداء
للتقييم، قابل ُمنتَج إنتاج ن يتضمَّ أسابيع عدة مدار عىل ممتدٍّ جماعي مرشوع يف
التي الفائدة وقْدر للعمل، املجموعة إجادة مدى يف التفكري الطالب من يُطلب أن يُمكن
نحو عىل املجموعة ملساعدة به يُساهموا أن بإمكانهم كان الذي وما بإسهاماتهم، قت تحقَّ
تُجري حيث شخصية؛ مقابالت إجراء عىل قائم درايسٍّ بفْرض مادتي يف أستعني أكرب.
من واحًدا ويَختارون للوظيفة، ُمتنوِّعني حني مرشَّ مع شخصيًة مقابلًة الطالبية املجموعات
األسئلة عىل بها ردُّوا التي اإلجابات فيه يَصفون تقريًرا للوظيفة حون املرشَّ يَكتب بينهم.
كانوا كيف يَذكرون ذلك، من واألهم اإلجابات. هذه ويُقيِّمون الشخصية، للُمقابلة املتنوعة

نفسها. األسئلة عليهم ُطرَحت لو إجاباتهم سيُحسنون
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فعًال الطالب اشرتك ما إذا حالة يف الرضورية، العديدة التفاصيل ح يُوضِّ مثاًال إليك
مادة يف الطالب أنَّ إىل أرشُت الرابع، الفصل يف الدراسية: التقديرات وْضع عملية يف
والتي الدراسة، قاعة داخل املشاركة سياسة ابتكروا أُدرُِّسها التي اللفظي للتواُصل مقدمة
التقييم ة مهمَّ الطالب أنجز السياسة تلك تطبيق ومع مشاركتهم، لتقييم حينئذ استُخدمت
التقييم بذلك واستعانوا الدراسية، املواد يف عادًة شاركوا كيف أوضحْت التي الذاتي،
أن ويجب املادة، لهذه واملالحظة) للقياس قابلًة أهداًفا (وكذلك واقعية أهداًفا ليُحدِّدوا

رها. وتطوُّ الدراسية الِفرقة ابتكرتْها التي السياسة مع تتناسب أهداًفا يقرتحوا
الواجب هذا يؤدُّون الذين للطالب رشيًكا أحدِّد قصرية، بفرتة األهداف هذه تطوير بعد
الرشكاء يتباَدل يؤدُّونها). التي الدراسية الواجبات يَختارون طالبي أن (تذكر الدرايس
يُراقب التالينَي، األسبوعني مدار وعىل بهم. الخاصة الفردية املشاركة أهداف (كتابًة)
ويدهشني يالحظونها. باملشاركة خاصة سلوكيات أي لوا ليُسجِّ بعًضا بعضهم الرشكاء
الذين الطالب، ويعربِّ السلوكيات. تغيري بفاعلية األقران ز يحفِّ مًدى أيِّ إىل باستمرار
رشيكهم فيه يُراقبهم يوم أول يف آرائهم عن الدراسة، قاعة داخل قبل من يتحدَّثوا لم
أهداف يف املذكورة والسلوكيات الرتوِّي من بمزيد الطالب استجابات تُناقش املهمة. يف
من أكثر األسبوعني هذَين أثناء الت التدخُّ من الكثري دوًما وتوجد بهم، الخاصة املشاركة

املادة. دراسة يف آخر وقت أي
يُقدِّموا أن ويجب الحظه. ما لتقييم خطابًا رشيك كل يعدُّ امُلراَقبة، فرتة نهاية ويف
التي الخطابات تتسم العامة. االتهامات أو العامة اإلطراءات فَممنوع محددة؛ أمثلة
الرشيك ق يُحقِّ لم إذا تشجيع عىل عادًة ُمشتِملة وبنَّاءة، إيجابية بأنها جميعها يُعدُّونها
إحراز تقرير إلعداد بهم الخاصة والتقييمات التقييمات هذه الطالب يَستخدم ثم األهداف.
عىل الطالب كان وإذا أهدافهم، لتحقيق أحرزوه الذي التقدُّم بتقييمي أستجيب التقدُّم.
من بمزيد تتسم أهداف يف التفكري عىل عهم أُشجِّ األهداف، لتَحقيق الصحيح الطريق
اختاروا إذا الدرجات من املزيد يستحقُّ الدرايس الواجب لجعل الخيار وأمنُحهم الصعوبة،

الصعوبة. من بمزيد تتسم أهداًفا
الذاتي، التقييم عن وأخرية قصرية مذكرة الطالب يُحرض الدراسية، املادة نهاية ويف
وأوصاف التواريخ ذلك يف بما ًدا، محدَّ فيها الوارد الدليل يكون أن يجب أخرى، مرة وأكرِّر
التي عة، املتوقَّ الدرجات عدد بذكر القصرية ُمذكِّراتهم ويَختتمون بالتحديد، أنَجزوه ما
الدرجات عدد أُقرِّر القصرية املذكِّرات هذه أقرأ أن وقبل عليها. سيَحُصلون أنهم يؤمنون
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وأنشطة الدراسية الواجبات أي يُؤدِّي منهم َمْن أتابع عليها. سيحصلون أنهم أظنُّ التي
بمدة محارضة كل بعد عليه أعمل الذي التَّعلُّم سري سجلِّ خالل من وذلك الدراسية، املادة
دام ما ولكن الطالب، عىل درجاتي إجمايل وأَعرض دقائق، وعرش خمس بني ما ترتاوح
درجات، ثالث حدود يف درجتي وإجمايل الطالب َعها توقَّ التي الدرجة إجمايل بني الفارق
ثماره سيُؤتي األسلوب هذا كان إذا ما بشأن قلقة كنُت البداية، يف األكرب. الرقم ل أُسجِّ
كان دراسية، فصول عدة مدار وعىل الوقت)، من باملائة ٨٥ (عادًة باستمرار لكن ال، أم
ال وعندما درجات. ثالث حدود يف ودرجاتي الطالب توقعها التي الدرجات بني الفارق
تكون ما وعادًة املفرط، التقييم من أكرب مشكلة البخس التقييم يُمثِّل فارق، هناك يكون

بالطالب. مقارنًة إسهاماتهنَّ لقيمة بخًسا أكثر الطالبات
املراحل من بالعديد مرَّ الدرايس الواجب هذا بأن أعرتف لم لو صادقة أكون لن
دراسية واجبات ذ تُنفِّ أن الصعب فِمن هنا؛ وصفته الذي الشكل إىل يصل أن قبل املختلفة
ق حقَّ بأنه أشُعر درايس بواجٍب املطاف انتهى ولكن مرة. أول من صحيح نحو عىل كهذه
جعلتْهم الذاتي، للتقييم موضوعية تجربة للطالب ر وفَّ فلقد املختلفة؛ األهداف من عدًدا
املشاركة، مهارات التجربة هذه طوَّرت الحاالت معظم ويف مشاركتهم، لطريقة ُمدركني
أفضل يتمثَّل وربما فخر، بكل عنه وا وعربَّ الطالب، أدركه جديد مستًوى إىل بها ووصلت
داخل التفاعل من وأفضل أكرب قدر إتاحة هو التجربة هذه به قامت اإلطالق عىل يشء

الدراسة. قاعة

تقييم تقديم بإمكاني أن مالحظة األقران: تقييم (2-4)
عليه والحصول مفيد

الذي التقييم جودة مستوى من باإلحباط يَشُعرون املعلمني من كثريًا أن من الرغم عىل
يُمكن فإنه بعض، كتابات بعضهم تقييم األقران مع يتباَدلون عندما الطالب يُقدِّمه
واالعرتاف أفضل، نحو عىل األنشطة تَصميم طريق عن ذلك عن الناجمة املشكالت معالجة
الجامعية. الدراسة أثناء الطالب معظم بها يتحىل ال مهارة مفيد تقييم تقديم مهارة بأنَّ
تُدرِّس التي ريد شييل إي ابتكرتها (التي لشييل دقيقة العرشين بقاعدة سمعُت أن ومنذ
الطالب تُريد يشء «أي بها: أويص وأنا ِميسون)، جورج بجامعة اإلنجليزية اللغة مادة
يف وتتشكَّك املشاركة، من عميق مستوى عىل به للقيام أنفسهم عىل يعتمدوا أن «فعًال»
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— الدراسة قاعة داخل — مًعا تفعلوه أن عليكم يجب إذَن قبل، من يفعلوه لم ربما أنهم
أن ِريد تويص األقران، كتابات لتقييم الطالب إعداد أجل ومن دقيقة.» عرشين ملدة
ْص وَخصِّ وناقشها، «نموذجية» نصوًصا ْع َوزِّ ومناقشتها، للتقييم معايري بابتكار تبدأ
وناقشها، املناسبة التعليقات شارك ثم النصوص، هذه عىل يتمرَّنوا لكي للطالب؛ وقتًا
أن الطالب تسأل أن هي املناسبة التعليقات مناقشة لبدء الرائعة الطُّرق وإحدى
(أو مفيدة وكانت أبحاثهم عىل التدريس هيئة أعضاء كتبها التي التعليقات يُشاركوا

مفيدة). غري
نيلسون ليندا تَقرتح بعض، كتابات بعضهم انتقاد تعلموا الذين الطالب إىل بالنسبة
وإنما أحكام، إصدار مبارشة تتطلَّب ال التي التشجيعية األسئلة من مجموعة (٢٠٠٣)
يعرف كان إذا عما النظر بغضِّ عنها، يجيب أن طالب أي يستطيع تشجيعية أسئلة
وإليك العمل، بتفاصيل الشديد االهتمام يتطلب وهذا ال، أم الدرايس ص التخصُّ قواعد
الصفتان أو الصفة ما نيلسون: ليندا مقال يف واردة بكثري أطول قائمة من األمثلة بعض
لوصف اختيارهما تودُّ اللتان «سيئ») أو «جيد» «طويل»، أو «قصري» إىل (باإلضافة
ح تُوضِّ التي الرئيسية الجملة أنها تَعتقد التي الجملة حول نجوًما ضع البحث؟ هذا عنوان
أكثر قراءتها عليك يتعنيَّ كان فقرات أي تحت ملون) (بقلم خطٍّا ضع البحث. هذا فكرة
تأثري ذات تجُدها جمل أي حول أقواًسا ضع الكاتب. يقوله كان الذي ما لتفهم مرة من

خاص. وجه عىل وفعالية
الحايل، الوقت يف راسًخا اتجاًها الدراسية املناهج يف الكتابة نشاط تضمني اتجاه يُعدُّ
الكثري يوجد لذلك، نتيجًة البداية، من بها امُلوىص األنشطة من واحًدا األقران تقييم ويُعتَرب
أفضل وأحد املفيدة، والنصائح األمثلة من مجموعة عىل تحتوي التي الجيدة املصادر من
يف الكالسيكية األعمال من صار والذي اإلرشاك»، «أفكار بعنوان ِبني كتاب هو املصادر

.(٢٠١١ عام الصادرة الثانية (الطبعة الحايل الوقت
عادًة جماعي، عمل إطار يف األقران بتقييم يستعني هنا أذكره الذي ل امُلفصَّ املثال
املجموعة أعضاء بعض انتفاع مشكلة من للوقاية وسيلة بمنزلة األقران تقييم يعترب ما
أنَّ من الرغم عىل املطلوب، الجهد يَبذلوا أن دون من باملجموعة الخاصة الدرجات من
التقدير استخدام أو الجماعي العمل إطار يف األقران تقييم باستخدام يوصون ال الجميع
يجب الجماعي العمل بأن التعاوني التَّعلُّم أنصار يؤمن املشكلة. لهذه كحلٍّ الجماعي،
تُحَسب أخرى، بعبارة الفردية». «املسئولية عنرص عىل الحفاظ يتمُّ بحيث م يُصمَّ أن
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يَعملوا لم الذين املجموعة، أعضاء يتساوى وال الفردي، العمل عىل الدراسية التقديرات
ومنطقيٍّ موجز ص ُملخَّ أجل وِمن الدراسية، التقديرات هذه يف األرجح، عىل ُمتساٍو بقدر

.(١٩٩٥) كاجان انظر
تُقرِّر أن قبل االطالع وتستحق لالهتمام، ُمثرية بأنها الجانبني كال يف الُحَجج تتسم
بني امُلنتَصف يف مواضع ة وثمَّ األقران. وتقييم الجماعية بالتقديرات ستستعني كنَت إذا ما
عىل يعتمد جزء جزأَيْن؛ إىل الدرجة م تُقسَّ إليه. انتهيُت ما هو املوضع وهذا الخياَرين،
اآلخر والجزء الدرجة، هذه عىل يحصل املجموعة يف فرد وكل املجموعة، تنتجه الذي املنتج

األقران. تقييم عىل باألساس تعتمد فردية درجة يف يتمثَّل
بعض إسهامات بعضهم تقييم حيال للغاية سني متحمِّ الطالب يكون ال البداية، يف
الجميع ساهم «لقد املجامالت: تباُدل عىل القائمة التعليقات من الكثري ة فثمَّ املجموعة؛ يف
هذه يف يظهر بسيط حلٌّ وثمة بكد.» جميًعا عملنا لقد املجموعة، هذه يف متساٍو نحو عىل
حيث وتصنيفها؛ اآلخرين إسهامات تقييم إىل املجموعة أعضاء يضطرَّ أن وهو أال الحالة،
عدد أي يمنَحوا أن ويُمكنهم ضعيف، إىل ممتاز من ُمتدرِّج ملقياس وفًقا يُقيِّمونها إنهم
١ من ترتاوح بدرجات اآلخرين إسهامات يُصنِّفون أنهم كما «ممتاز»، تقييم من يَشاءون
٣ أو ٢ أو ١ إما يأخذ فرد كل أي فرد، لكل واحدة درجة إعطاء سوى يمكنهم وال ،٥ إىل

وهكذا.
يعمل، لم الذي ومن جاهًدا، عمل الذي َمن مسألة مع البسيط الحل هذا ويتعامل
للطالب ر يُوفِّ أو األقران، تقييم مهارات تنمية بخصوص الكثري يفعل ال الحل هذا أن إال
جعل طريق عن املهارات هذه تنمية يف البدء األفضل ومن التقييمات. تبادل تجربة
طريق وعن بزمالئهم، الخاصة اإلسهامات لتقييم املعايري من بمجموعة يَستعينون الطالب
األكثر الثمانية السلوكيات (٢٠٠٨) بيكر ديان تُحدِّد الرتبوية، لألدبيات شامل استعراض

وداخلها: املجموعات حيال األفراد إسهامات لتقييم تُستخدم التي شيوًعا

االجتماعات. حضور (١)
النهائية. باملواعيد والوفاء باملوثوقية التحيل (٢)

عالية. جودة ذي عمل إنجاز (٣)
النصيب. ذلك من أكثر وأحيانًا العمل من املحدد بالنصيب القيام الجهد، بذل (٤)

املجموعة. أعضاء مع التواصل وإجادة التعاون (٥)
املجموعة. داخل النزاعات مع التعامل إجادة (٦)
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املعرفية. اإلسهامات تقديم (٧)
بإنجازها. األعضاء وتكليف املهامِّ، وتحديد املجموعة، أهداف وضع يف املساعدة (٨)

ويُعدُّ املعايري، بهذه مستعينة األقران، لتقييم وقصرية طويلة نماذج بيكر ديان تُقدِّم
عليه. االعتماد يمكن ممتاًزا مصدًرا مقالها

ككل املجموعة أداء يف بفاعلية املجموعة أعضاء بها يُسهم التي الطريقة تحديد إنَّ
هذا ويكون لبعض. بعضهم التقييم تقديم من يُمكنهم نفسه الوقت ويف األفراد، وعي يَرفع
والحصول سلوكهم. لوا يُعدِّ كي األفراد أمام وقت هناك يكون عندما أكثر مفيًدا التقييم
تباُدل أن إال مطلًقا، عليه الحصول عدم من أفضل املرشوع من االنتهاء بعد التقييم عىل
األداء ن ويُحسِّ املشكالت، تفاقم يمنع أن يُمكن العمل املجموعة تبدأ أن بعد بنَّاء تقييم
فإنهم األقران، تقييم أنشطة عىل مستجدِّين الطالب كان وإذا أيًضا. للمجموعة العام
يُقيِّمون طالبي أجعل مرة. ألول التقييمات تبادل لهم ييرسِّ معلم وجود من يستفيدون
أسئلة بضعة عن يُجيبون أنهم كما أنفسهم، باستثناء املجموعة يف عضو كل إسهامات
للطالب النتائج وأُسلِّم الدرجات أُصنِّف للمجموعة. العام األداء تخص اإلجابات، مفتوحة
عىل ردودهم عىل التعليقات بعض بمناقشة وأبدأ مجموعة، بكل ألتقي ثم إلكرتونيٍّا،
اه تلقَّ الذي التقييم بخصوص سؤال منهم أحد لدى كان إذا عما وأسأل املفتوحة، األسئلة
ُمناقشة قيمة عن قليًال بالحديث املناقشة أختتم ما وعادًة املجموعة. تُناقشه أن يودُّ
أو إجادتهم مدى ذلك يف بما بها، يستعينون التي التقييم لعمليات بانتظام املجموعات

الجماعي. للعمل إجادتهم عدم
سيَستعينون التي املعايري تطوير عملية يف خربة األكثر الطالب إرشاك املمكن ومن
مجموعة لكل الجماعي املرشوع تخصيص وبعد لبعض. بعضهم إسهامات تقييم يف بها
تحديد منهم يُطَلب أن يُمكن األمر، هذا يستلزمه ملا واضح فهٍم لتطوير الُفرصة وتوفري
املرشوع املجموعة تُنِجز لكي فردية بصفة به اإلسهام املجموعة أعضاء عىل سيتعني ما
الفرصة. هذه انتهزوا الطالب أن األسلوب بهذا منا استعان َمن يجد لم أيًضا وهنا بنجاح.
املقرتحة معايريهم تقديم ويُمكنهم للتطبيق، قابلة معايري يَبتكرون فإنهم عامة، وبصفة
استخدموا إذا ثم األمر. هذا حيال القلق يُساورك كان إذا عليها، والتصديق للمراجعة إليك
جانبهم من التفكري بإعادة الدرايس الواجب يُختتَم أن يمكن أقرانهم، تقييم يف املعايري هذه

املحدَّدة. املعايري تلك مالءمة مدى يف

239



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

التطبيق مشكالت (5)

إثارة من الرغم عىل رسيًعا، فيهما النظر إعادة يَستحقان التطبيق بخصوص مشكلتان ثمة
التقديرات بأهمية ُمتعلِّقة األوىل املشكلة الفصل: بهذا أخرى مواضع يف املشكلتنَي كلتا
التقديرات هذه أجاءت سواء جيدة، تقديرات عىل الحصول عىل الطالب وتحفيز الدراسية
الجهود تبدو ما وعادًة املؤثرة، القوى من األمَرين وكال ال، أم مثمرة تَعلُّم لتجربة ُمصاحبًة
املعلمني إشارات الطالب يُقدِّر ال دائًما ُمْهَدَرة. التَّعلُّم عىل يُركِّزون الطالب لجعل املبذولة
فالصخرة يذكر؛ فارق أي تحدث اإلشارات هذه أن يبدو وال التَّعلُّم، أهمية إىل الدائمة
الصرب يتطلب الرسالة وتوصيل النهاية، يف تتحطَّم حتى عليها الطَّْرق من كثريًا تَستلزم
ولن بالرسالة، يؤمنون املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس يتبعون الذين واملعلمون واملثابرة،
واملثابرة الصرب يؤتي الطالب، بعض ومع الدراسية القاعات بعض ويف أبًدا. يَستسِلموا

أفضل. منظور من والتَّعلُّم الدراسية التقديرات رؤية يف الطالب ويَرشع ثمارهما،
لكي املطلوب وامُلبتَكر املدروس بالتصميم تتعلَّق بالتطبيق الخاصة الثانية املشكلة
عىل التأكيد ألنَّ ؛ رضوريٌّ التصميم وهذا التقييم، عملية يف أهمية ذا دوًرا الطالب يلَعب
االهتمام؛ يستحقُّ األمر ولكن سلبيٍّا، تأثريًا الطالب موضوعية عىل يؤثر الدراسية التقديرات
مع يتعاملون الطالب فإنَّ أهمية، األقران وتقييم الذاتي التقييم أنشطة تُمثِّل حني ألنه
توضيح هو أهمية تُمثِّل بأن لتقييماتهم السماح إنَّ الجدية. من بمزيد األنشطة هذه
إنتاجية، أكثر اتجاه نحو وتوجيهه دراسية، تقديرات عىل الحصول حافز الستغالل رائع
يكون أن يجب ولكن الطالب، إلرشاك ُطرق ثمة الفصل، هذا يف أمثلة عدة أوضحُت وكما
ال حتى الشخصية ملصلحتهم الطالب يستغله ال بحيث ، وتأنٍّ بحرص ًما ُمصمَّ النشاط

سلبيٍّا. تأثًرا التقييم عملية نزاهة تتأثر

أكثر ُمتمركًزا التدريس لجعل الالزم األخري التغيري الفصل هذا استعرَض باختصار،
املعلمون ويَمنح به، امُلرتبطة والعمليات التقييم من الغرض يتغريَّ أن يجب املتعلم. حول
قه حقَّ الذي العلمية املادة إتقان مستوى عىل تُربهن شهادة ملنْح لسببني: للطالب الدرجات
التقديرات صارت ولقد التَّعلُّم. عىل يشجع للتقييم يخضع عمل إنجاز وألنَّ الطالب،
املعلمون، ويعمل املعلمني). بعض (وإىل الطالب إىل بالنسبة التَّعلُّم من أهمَّ الدراسية
التقديرات بني أفضل تواُزن إحداث عىل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس يتبعون الذين
أيًضا؛ التقييم عمليات تتغريَّ أن يجب التقييم. وراء من الغرضان وهما والتَّعلُّم، الدراسية
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األقران. وتقييم الذاتي التقييم مهارات تنمية عىل الطالب ملساعدة تُستخَدم أن ينبغي إذ
الطالب يجعلوا أن للمعلمني يمكن كيف تُربز التي األمثلة من الكثري الفصل هذا َم َقدَّ
مهاراتهم. تبني التي التقييم أنشطة يف الطالب إرشاك يمكن وكيف التَّعلُّم، عىل يُركِّزون
الذي السؤال هو هذا الدراسية؟ التقديرات وضع عمليات نزاهة تمسُّ األنشطة هذه هل
عمليتَي يف األهمية بهذه دوًرا الطالب منح يف التفكري عند معلم كل يسأله أن يجب

والتَّعلُّم. التدريس
املعلمني من الكثري إىل وبالنسبة — املقام هذا يف تغيري إىل يحتاج ما كل من الرغم عىل
هو؛ كما حاله عىل للغاية أسايس يشءٌ فسيظلُّ — كثريًا يبدو قد الفصل هذا يَقرتحه ما
عليها يحصل التي الدراسية التقديرات أن من التَّأكُّد مسئولية لون يتحمَّ املعلمون زال فما
بعض ل يتحمَّ كيف الفصل هذا َ بنيَّ وقد فعًال، ونها يستحقُّ التي التقديرات هي الطالب
فرصة الطالب ويَمنحون التَّعلُّم، عىل يُركِّزون نفسه الوقت ويف املسئولية، تلك املعلمني

األقران. وتقييم الذاتي التقييم مهارات لتنمية
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الثالث الجزء

التدريساملُتمرِكز أسلوب تطبيق
املتعلم حول





الثامن الفصل

املقاومة مع التعامل

املتعلم حول امُلتمرِكز للتدريس الداعمة الُحَجج أن التدريس هيئات أعضاء بعض يرى
وتطوير الجديدة، الدراسية الواجبات ابتكار يف يَرشعون بالغة، وبحماسة ا، جدٍّ مقنعة
من يَنتهوا إن وما املادة. لدراسة بها املعمول السياسات ترتيب وإعادة الدراسية، األنشطة
جديدة دراسية مادة وكأنه يبدو ما تدريس لبدء تماًما سوا يتحمَّ حتى التخطيط، عملية
طالبهم ُمشاركني الجديدة، باملادة الخاصة السمات هذه يُقدِّمون األول، اليوم يف بالكامل.
يتجاوب ال يحدث؟ ماذا ثم كثريًا، أفضل الدراسة ستجعل التغيريات هذه بأن قناعتهم
إنجاز لون يُفضِّ أنهم وضوح بكل الطالب ح يُرصِّ الواقع، يف مماثلة! بحماسة معهم الطالب
الدراسة قاعات املعلمون ويغادر الدراسية، املواد معظم يف املتَّبعة الطريقة بنفس املهام
إهانة وكأنها الطالب استجابة لهم وتَبدو بل األمل، وخيبة اإلحباط من حالة يف وهم

شخصية.
حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب الوحيدين امُلعارضني هم الطالب يكون ال وأحيانًا
األقدمية من العايل القدر ذوي املعلمني بعض فيهم بمن املهنة، زمالء يُعربِّ بل املتعلم،
طويلة قائمة ذكر ويُواصلون رءوسهم، ويهزُّون دهشتهم، عن سواء، حد عىل والخربة
تناسب ربما للتدريس الطريقة هذه إن بقولهم: الزمالء اعرتاضات وتتواىل املخاوف. من
الطالب مع بتجربتها سيُخاطر الذي من ولكن الذكاء، الشديدي النهائية السنوات طالب
االعرتاضات تكون أو العام؟ التعليم مواد من إجبارية مادة دراسة يف املستجدِّين
من الكثري تَستغِرق النشط بالتَّعلُّم ة الخاصَّ األنشطة فهذه — املحتوى بتغطية ُمتعلِّقة
أو الدرايس، التقدير أهمية بتفاُقم الخاصة املخاوف وتأكيد باملعايري ُمتعلِّقة أو — الوقت
السيطرة، عن الطالب بخروج الخاص االفرتايض السيناريو شكل عىل االعرتاضات تأتي
اتباع عىل املستجدِّين أولئك إىل وبالنسبة الدراسة. قاعة داخل السلطة عىل واالستيالء
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ظاهريٍّا الطالب الفتقار باإلضافة — الزمالء مخاوف فإنَّ التدريس، يف األسلوب هذا
بالحماسة وامُلفَعم العميق االلتزام وتُزعزع خطرية، شكوًكا تُثري أن يمكن — للحماسة

للتدريس. الطريقة هذه تجاه — مرة ذات استشعروه الذي —
غري تكون عندما أصعب والزمالء، الطالب جانب من املقاومة، مع التعامل يَصري
اتباع يُحاول معلم، أليِّ ينبغي عها. لتوقُّ إعدادك هو الفصل هذا من والغرض عة، ُمتوقَّ
وأعضاء الطالب مقاومة أن مسبًقا يعرف أن املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أساليب
وليس ومعتاد، شائع فعل ردُّ إنه باستمرار. يَحدث أمر هو األسلوب لهذا التدريس هيئات
املهنية. كفاءتك عدم عن ناجمة آراءً أو وزمالئك، طالبك عىل يقترص بغيًضا شائنًا أسلوبًا
الطالب من كلٍّ ُمقاَومة مع التعامل عىل مساعدتك هو الفصل هذا من الثاني الغرض
هذا يف مختلفة أقسام يف الجانبنَي ِكال من املقاومة نتناول سوف سواء. حدٍّ عىل والزمالء
إىل بالنسبة نفسها الثالث النقاط تَستعِرض املستخَدمة التحليل طريقة أن إال الفصل،
هذه ماهية تُفَهم أن بمجرد كثريًا أسهل املقاومة مع التعامل يكون أوًال: الجانبني. كال
كيف ثانيًا: عها؟ ويُشجِّ االعرتاضات ج يُؤجِّ الذي ما والزمالء؟ الطالب يُقاوم ملاذا املقاومة.
هذا وهل والزمالء؟ الطالب يقوله الذي ما تبدو؟ وكيف نفسها؟ عن املقاَومة تَكشف
للُمقاَومة؟ يستجيبوا أن للُمعلمني ينبغي كيف وأخريًا، الفكرة؟ يُقاومون أنهم إىل يُشري

يَقولوه؟ أن ينبغي الذي وما فعله؟ لهم ينبغي الذي وما
افتقارهم مع للتعامل وسائل تُوجد حيث سارَّة؛ أخبار ثمة الطالب، يخصُّ وفيما
أن وبمجرد ثماَرها، تؤتي الوسائل وهذه التقليدية؛ التدريس لُطرق وتفضيلهم للحماس
األسباب يفهموا أن وبمجرد املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب الطالب يتعرَّض
قليل غري عدد ويبدأ املقاومة، عن الطالب يتوقف منهم، املعلم يطلبه ما وراء التعليمية
ُمختلطًة النتائج تكون الزمالء، يخص فيما هذه. والتَّعلُّم التدريس أساليب بتأييد منهم
هذه املعلمني من أكرب عدد جرَّب الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصدار فمنذ أكثر؛
التدريس ألساليب داعمني زمالء عىل العثور أكرب بدرجة ل سهَّ الذي األمر وهو األساليب،
طرق أغلب تَزال ال الطبعة، بهذه أخرى مواضع يف الواردة األدلة تُشري كما ولكن هذه،
أيٍّا يُجرِّبوا لم الذين املعلمون، يزال وال املتعلم، حول التمركز عن تماًما بعيدة التدريس
األسهل من أنه عىل الرأي يف يتفق قد معظمنا أن وأظن الشك. يتملكهم األساليب، هذه من
الجيد من املقاومة، التدريس هيئات أعضاء أو الطالب يبدي عندما ولكن الطالب، إقناع
التعامل بخصوص األفكار بعض لدينا يكون أن واألفضل بل ونتفهمه، الفعل رد ندرك أن

هذا. الفعل رد مع
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الطالب؟ يقاوم ملاذا (1)

الذين التدريس هيئات أعضاء عنها وكتب الباحثني لدراسة الطالب مقاومة خضعت لقد
املفضل مقايل فإن الرتبوية، األبحاث من أكرب عدد وجود من الرغم وعىل بالتجربة. مروا
العنوان تحت (١٩٩٦) وبرنت فيلدر كتبه مقال وهو أال هو؛ كما ظل املوضوع هذا عن
جانب وإىل الطالب». حول امُلتمرِكز التدريس نحو الوعر الطريق عىل «القيادة املالئم
وهي للدراسة، األول اليوم ملفات حافظة يف ثانية نسخة لديَّ ملفاتي يف املوجودة النسخة
إللقاء فيها أستعدُّ مرة كل يف وأقرؤها خط، بها سطر كل تحت يكون يكاد ُمتهالكة نسخة
يتعلَّق ال «األمر املقال: هذا يف املذكورة الكثرية املهمة النقاط من نقطة ييل وفيما محارضة.
بل صحيًحا، تطبيًقا يُطبَّق عندما نجاًحا ق يُحقِّ ال الطالب حول امُلتمرِكز التدريس بأن
وتجاربنا الرتبوية األدبيات من كلٌّ … بجدارة ذلك عىل تشهد كما فعًال نجاًحا ق يُحقِّ إنه
فإنها وملموسة، حقيقية املقَرتحة الفوائد أن من الرغم عىل أنه هي املشكلة الشخصية.
إىل يحتاجون يشء كل معلموهم عليهم يُميل الذين فالطالب، تلقائية؛ وال فورية ليست
سحب بالرضورة يَُقدِّرون ال صفوف، من بعده وما بالدراسة األول الصف منذ معرفته

(ص٤٣). ُمفاجئ» نحٍو عىل منهم الدعم هذا
واسع نطاق عىل املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب الطالب مقاومة ذكر يأتي
تقارير، عدة وتذكر وبعده، األوىل الطبعة إصدار قبل املنشورة الرتبوية األدبيات يف
ممتعة اعرتاضات وهي الطالب؛ جانب من واملتواصلة الخطرية االعرتاضات بالتفصيل،
الباحثون هؤالء ذَكره الذي املقاومة من الحد وهذا اليشء، بعض مخيفة أنها برغم للقراءة
كبري عدد الشخيص، تقديره يف ُطبَِّق، ،(٢٠٠٤) نويل كتبه مقاٍل ففي الطبيعي؛ الحد ليس
ذكرت آخر، مقال ويف شديدة، بعجالة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب من ا جدٍّ
فيها يتوقع التي الرفيع املستوى مقرَّرات أحد تَصميم أعادت أنها (٢٠٠٩) ألربز شرييل
أنَّ كثريًا دهشتها أثار ما ولكن الذاتي. التوجيه من أكرب بقدر املتفوقني الطالب تحيل
املتفوقني الطالب أن ألربز شرييل افرتضت لقد املقرَّر. هذا دراسة بشدة عارضوا الطالب
الذي النحو عىل وتنظيمها إدارتها يُمكنهم التي التعليمية الخربات عىل ُمقبلني سيكونون
حول امُلتمرِكز التدريس أساليب أن وراء السبب الكاتبان يُحلِّل املقاَلني، كال ويف يرغبونه.
محاوالت تَِصف مقاالٍت نرش إنَّ كثريًا. الطالب سخط أثارت بها، استعانا التي املتعلم،
تُذكِّرنا فهي ذلك، إىل باإلضافة شجاعة. يتطلب ساحًقا، نجاًحا ق تُحقِّ لم التي املعلمني،
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عن الكتابة منَّا أكرب عدد يستطيع أن وأتمنى األخطاء، من تعلمه يُمكننا ما بمقدار برباعٍة
من بمزيد املقاَلني هذَين وسنتناول لها. مخطَّط هو كما تسري ال التي التعليمية ات التغريُّ

التطويرية. املشكالت يستعرض الذي التاسع الفصل يف االستفاضة
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب حيال للطالب نمطية األكثر الفعل رد يتمثَّل
آثار لها تكون وقد ُمرتابطة، جميعها واألسباب أسباب، أربعة عىل املبنية املقاومة يف
ليست املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب أن نالحظ أن أيًضا امُلهمِّ ومن تراكمية،
من فجزء الطالب؛ مقاومة بإثارة يُشتهر الذي التدريس بعملية الخاص الوحيد الجانب

أيًضا. األسباب هذه من ُمستَمدٌّ التدريس بعملية الخاصة األخرى للجوانب املقاومة

العمل من املزيد تتطلَّب املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب (1-1)

التصميم، مرحلة أثناء سيما وال املعلم، جانب من العمل من املزيد األساليب هذه تقتيض
بالنسبة تعني التدريس أساليب من النوعية هذه أن بسبب الطالب مقاومة تأتي ولكن
يَشُعرون مرة، ألول األساليب لهذه الطالب يتعرض وعندما العمل، من املزيد إنجاز إليهم
أمثلة خمسة يَرضبوا أن طالب من تُريد أنك لنفرتض املعلم. مهامِّ تأدية منهم يُطَلب بأنه
تتمثَّل الطالب، إىل فبالنسبة لهم، رشحتَها التي النظريات إلحدى العميل التطبيق ح تُوضِّ
لها قائمًة يَرسد املعلم جعل يف األمثلة تلك عىل للحصول فاعلية واألكثر األسهل الطريقة
أن الطالب إىل بالنسبة كثريًا األصعب وِمن اإلنرتنت، شبكة من تحميلُها يُمكن مذكرة يف
األمثلة هذه كانت إن يدري وَمن األمثلة، هذه ويَبتكروا األقران مجموعات بإحدى يَجتمعوا
العمل ُمقاَومة أشكال من شكل هذا االختبار؟ يف ستأتي التي األمثلة أنها أو «صحيحة»

التَّعلُّم. أجل من بكدٍّ
من تكون أن ما يوًما (ونتمنَّى املعلم نظر وجهة من وجيه سبب لها املقاومة وهذه
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب أنَّ عىل دليل فهي كذلك)؛ الطالب نظر وجهة
يف لُوحظ وكما التَّعلُّم. مهامِّ إلنجاز جهدهم قصارى بذل عىل وتحثُّهم الطالب تُرشك
املحتوى، تعلُّم عىل تُساعدهم العملية فهذه األمثلة، الطالب يَبتكر عندما الثالث، الفصل
أن يمكن امُلعلِّم، جانب من وتوجيه تقييم وجود ومع األمثلة. يَبتكرون كيف وتُعلِّمهم

رائعة. أمثلًة يَبتكروا أن الطالب يتعلم
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تهديًدا املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب تُمثِّل (2-1)

الدراسية املواد معظم يف يَحدث فما يخافون؛ ألنهم أيًضا األساليب هذه الطالب يُقاوم
يُميل حيث نفسه؛ اليشء هو — تعليمهم مراحل معظم طوال حدث قد ما وبالطبع —
حني الطالب يتوقعه ما وهذا املألوف، الروتني إنه يفعلونه. ما الطالب عىل املعلمون
ما أن ويَكتشفون املادة هذه محارضة يَدخلون أنهم إال جديدة، مادة دراسة يف يَرشعون
املعلم هذا فتَح لقد جديد. يشء محلَّه يحلُّ تجاهه باالرتياح ويَشُعرون بالفعل يَعرفونه
ما الجديدة. عات والتوقُّ والواجبات واملمارسات السياسات أنواع جميع منه تخرج بابًا
الذي ما تُرى الراهنة؟ اللحظة يف ماذا عن املسئول من الطالب؟ يَفعله أن يُفرتَض الذي

املعلم؟ هذا يريده
قون يُحقِّ ا حقٍّ الجيِّدون فالطالب الطالب؛ من مختلفة نوعيات تُخيف ات التغريُّ هذه
وما النموذج، هذا عمل آليات يَعرفون فهم التَّعلُّم؛ من اآلَخر النموذج يف بالًغا نجاًحا
الدراسية، املادة هذه يف أما جيدة. دراسية تقديرات عىل للحصول فعله عليهم يجب الذي
ال إنهم حيث والغضب، باإلحباط يَشُعرون الطالب فُمعظم مختلفة؛ تكون فالقواعد
يتمتَّعون ال الذين والطالب جديدة، لعبة ممارسة قواعد فهم إىل االضطرار يف يَرغبون
(١٩٩٥) وزينباور وكويل وشيمربج كييل استقى ولقد أيًضا، يخافون النفس يف بالثقة
ُمماثلة مقاومًة ويَرصدون النقدي التفكري مهارات تعلم مقاومة يصفون الذين —
العالج أدبيات من تفسريهم — املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس الخاصة األخرى لألساليب
طالبهم/مرضاهم، النفسيِّني واألطباء النقدي التفكري ُمعلمي من كلٌّ ««يُلِزم» النفيس:
بتوجيه والتحيل املسئولية، ل بتحمُّ بالنفس، الثقة إىل االفتقار من عادًة يُعانون الذين
االعتماد إنَّ بعد. يُجيدونها ال أشياء يُجربوا أن الطالب/املرىض عىل يجب ثمَّ، ومن الذات،
مفكًِّرا تَصري فأن مخيف؛ أمر هو ص املتخصِّ الشخص عىل االعتماد من بدًال الذات عىل
املرتبطة للَمخاوف والتصدِّي خوضاملخاطرة، يعني النفيس للعالج ناجًحا متلقيًا أو نقديٍّا

(ص١٤١). املجهول» من والخوف بالفشل،
تنَشأ للتدريس، األسلوب هذا يُقاومون الطالب يجعل ما هو الخوف يكون عندما
الطالب اعرتاض مسألة ليس فاألمر كمتعلمني، أنفسهم يف الطالب ُمعتقدات من املقاومة
يكونوا أن من خوف هو وإنما ذاته، حدِّ يف جديد توقع أو سياسة أو درايسٍّ واجٍب عىل

تأديته. منهم ُطِلَب ما تنفيذ عن عاِجزين
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خسائر وقوع ن تتضمَّ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب (3-1)

كلما أنه الفكرية، للتنمية الطالب مقاومَة تفصيًال ح يُوضِّ الذي ،(١٩٩٤) كلوس يالحظ
يُنَىس، وشيئًا يُفَقد، شيئًا ثمة فإنَّ آخر، مستًوى إىل للفهم معنيَّ مستًوى من انتقلت
لدى بالخسارة الشعور يخلق النمو أن نتذكَّر أن كمعلِّمني، علينا، «يجب يقول: وكتب
وإْرباًكا» تعقيًدا يزداد عالم يف مالذًا لهم وتُمثِّل تدعُمهم التي اليقني حالة خسارة الطالب،

(ص١٥٥).
النهاية يف أدركنا حني النُّضج، نحو رحلتنا من مراحل يتذكر أن معظمنا يستطيع
أبي مع حديثي أتذكَّر بأنفسنا، القرارات نتخذ أن علينا يجب إنه أي بأيدينا؛ كان األمر أن
إنه يل فقال فعله، يل ينبغي عما سألته للغاية، ومبهًما ا مهمٍّ قراًرا يَبدو كان عما مرة ذات
أن بعد بكائي أتذكر االختيار. أنا عيلَّ يتعنيَّ ولكن رأيه، ويشاركني النصيحة يل يُقدِّم قد

فعله. عيلَّ بما والدي يُخربني أن كثريًا األسهل من كان الهاتف، سماعة وضعُت
املسئولية؛ من جديد مستًوى إىل الطالب املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب تأخذ
يومياته دفرت يف طالبي أحد كتَب يحدث. ال وما ذلك بعد يَحدث عما مسئولني فيَصريون
ذلك، يل يروق أن ينبغي أنه أظنُّ كنُت تماًما. يَديك يف مصريك املادة، هذه «يف قائًال:
الدراسية فالقاعات عني.» بالنيابة القرارات اتخاذ شعور أفتقد إنني يحُدث، لم هذا ولكنَّ
الطالب ولعل وبساطًة، أمانًا أكثر أماكن هي القرارات جميع املعلمون فيها يتخذُ التي
إال الشخصية، مهاراتهم تنمية تُعزِّز الجديدة األساليب أن الفكرية الناحية من مون يتفهَّ

الطالب. جانب من املقاومة شكل يأخذ عاطفي شعور هو بالخسارة الشعور أن

التدريس لبعضأساليب ُمستعدِّين غري بعضالطالب (4-1)
املتعلم حول امُلتمرِكز

الخاصة املشكالت فيها بما بالتطوير، الخاصة دة امُلعقَّ املشكالت التاسع الفصل يتناول
نحو ندفعهم ثم باالستقاللية، والتحيل املسئولية، حجم تزايد ل لتحمُّ الطالب نُعدُّ بكيف
اتكاليُّون ُمتعلِّمون فهم الطالب؛ من الكثري مع تقريبًا الصفر نقطة من نبدأ إنَّنا ذلك.
مواضع ويف هنا املذكورة والسياسات الدراسية والواجبات األنشطة من كبري وعدد للغاية،
به يتحىل ال ربما الفكري، النُّضج من ُمعيَّنًا مستًوى يتطلَّب الرتبوية باألدبيات أخرى
ُمستعدِّين يكونوا أن قبل صلبة أطعمًة الصغار إطعام يف نبدأ ال إننا بساطة. بكل الطالب
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ال الذين الطالب مع الحال هو وهذا عادًة، سنَندم األوان قبل ذلك فعلنا فإذا لذلك،
بأنهم عادًة جني متحجِّ األسلوب هذا يُقاومون ثمَّ، وِمن التدريس؛ يف األسلوب هذا يألفون
كانت إذا ما لتمييز بالحكمة التحيل يتطلب واألمر منهم. نطلبه بما القيام يَستطيعون ال
أم بالخسارة، الشعور أم الخوف، من نابعة أم الجهد، من املزيد بذْل عىل اعرتاًضا املقاومة
الفصل ويَستعرض معه. للتعامل بعد الطالب يستعدَّ لم ليشء مربَّر اعرتاض بمنزلة أنها
ويَقرتح املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب املرتبطة التطورية املشكالت التاسع
مرحلة بلغوا قد الطالب يكون ال عندما عندها من للبدء جيدة انطالق نقاط تُمثِّل أنشطة

الفكرية. الناحية من الناضجني املتعلمني

املقاومة إدراك (2)

أحيان يف ولكن إغفالها، يمكن ال بحيث ا جدٍّ واضحة الطالب اعرتاضات تكون أحيانًا
هذه عىل باالعرتاضات أشبه بالرضورة تبدو ال بطرق املقاومة عن الطالب يُعربِّ أخرى
معني، درايس واجب عىل ُمعرتضون إنهم يقولون ال طالبي املثال، سبيل فعىل األساليب؛
أراها بل سهلة، أسئلة اآلخر، تلو سؤاًال ويطرحون التفاصيل، عىل انتباههم يُركِّزون وإنما
يُطَلب لم أنه مفادها منهم تعليقات ذلك يُصاحب ما وعادًة عبثية، أسئلة نظري وجهة من

األمور. هذه بمثل القيام قبل من منهم
الطالب مقاومة انتشار وأثبتا للُمقاومة، مختلفة أنواع عدة وبالكس كريني حدَّد لقد
،١٩٩٢ عام املنشور املصدر (انظر التدريس عملية من كثرية لجوانب واسع نطاق عىل
التدريس أساليب مقاومة عىل دراستهما تقترص ولم لهما). دراسات عدة ص لخَّ الذي
تبدو كيف للمقاومة داها حدَّ التي الثالثة األنواع أوضحِت وإنما املتعلم، حول امُلتمرِكز

عادًة: املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب مقاومة

الصامتة السلبية املقاومة (1-2)

للحماسة، وافتقار بالمباالة غامر شعور هيئة عىل املقاومة من النوع هذا يظهر ما عادًة
داخل قصريًا جماعيٍّا نشاًطا أُقدِّم مثًال، أنا، الفصل. هذا من سابق موضع يف وصفُت كما
«حسنًا، لهم: أقول إنجازه، عليهم ما يستوعبون الجميع أن أظنَّ أن وبعد الدراسة، قاعة
اآلخرين.» الزمالء من أربعة أو ثالثة مع منكم كلٌّ ليَجتمع مجموعات، وكوِّنوا انطلقوا
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يَجلس حيث اإلطالق؛ عىل ملحوظة استجابة أيَّة فيها أجد لم محارضات يف ذلك فعلُت لقد
«أريدكم النافذة. خارج يَنظرون أو الساعة، إىل ينظرون ثم إيلَّ، ينظرون وحسب الطالب
كل أنَّ من وتأكَّدوا دائرة، يف كراسيكم عىل اجلسوا فضلكم من … مجموعات تُكوِّنوا أن
عىل ممكنة استجابة أقل الطلب هذا يَلقى وربما ا.» جيدٍّ اآلَخرين يعرف املجموعة يف فرد
طارحني بينهم، فيما النظرات تبادل يف يرشعون الطالب فبعض والكيف»؛ «الكم مستوى
كرسيَّه. يُحرِّك أحد ال ذلك، ورغم مجموعة؟» إىل االنضمام «أتُريد تردد: يف صامتًا سؤاًال
لهذه ظاهريٍّا ُمدركة غري مرح، يف مبتسمًة الدراسة قاعة داخل ل أتجوَّ اللحظة، تلك يف
«اجتمعوا، لهم: وأقول لها، ُمتهيِّبة غري وبالتأكيد الحماسة، عن تماًما البعيدة االستجابة
لكم ن أكوِّ أن أترغبون … كراسيكم قرِّبوا حسنًا، املجموعة؟ أين شباب، يا هيا اجتمعوا،

املجموعات؟» بعض
يُعربِّ لم ولكن مجموعات.» إىل ننضمَّ أن نريد «ال تماًما: واضحة رسالتهم أنَّ غري
بطرق الرسالة توصيل عند املخاطرة من أقل نسبة ثمة املقاومة، هذه عن رصاحة أحد
فريد؟» يا املشكلة، «ما غرار: عىل مباًرشا سؤاًال الطالب أحد امُلعلم سأل فإذا لفظية، غري
هؤالء إىل سأنضمُّ مشكلة، توجد «ال بقوله: رصيح شفهي إنكار هيئة عىل الردُّ يأتي فقد
القيام تجاه املسئولية ل تَحمُّ دون لالعرتاض طريقة بمنزلة السلبية واملقاومة الشباب.»
عدم يَدَّعوا أن الطالب بإمكان ألن خاص؛ نوع من تحدٍّ أمام املعلمني يضع وهذا بذلك،

اعرتاضات. وجود
السلبية امُلقاومة تظَهر للحماسة، واالفتقار الالمباالة من الحالة هذه إىل باإلضافة
ولكن املعلم، منهم يطلبه ما الطالب يفعل ال وامُلربِّرات. األعذار مثل أخرى؛ أشكال يف
اختباران لديَّ «كان مثل: واملربِّرات، األعذار يقدمون شعورهم، عن وا يُعربِّ أن من بدًال
يتظاهرون ولكنهم الطالب، يذعن ال ربما أو إضافية.» لساعات للعمل «اضطررت آخران.»
املهمة عدا ما يشء أي عن ودٍّ يف ويُدردشون مجموعة يكوِّنون تجُدهم حيث بالطاعة؛
يَكونون وقد املشاركة، رفض طريق عن سلبية يف يُقاومون الطالب لعلَّ أو منهم، املطلوبة
عنها، اإلجابة أو األسئلة طرح يَرفضون ولكنَّهم الدراسة، قاعة داخل االستعداد أتم عىل
تتَّضح السلبية، املقاومة إىل وبالنسبة املعلم. مع برصي تواصل إجراء يف يَرغبون وال
نوعية أي اللفظية؛ للتعبريات النقيض باعتبارها السلوكيات، طريق عن االعرتاضات
ما إذا بها يُقَصد كان ما عكس عىل تفسريها أو إنكارها للطالب يُمكن التي الترصفات

مبارشًة. عنها ُسئلوا
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الشكلية الطاعة (2-2)

فإنَّ الرسالة، يفهموا لم بأنهم وتظاَهروا للطالب، السلبية املقاومة املعلمون تجاَهل إذا
تنفيذها أو سيئ، نحو عىل ة امَلهمَّ تنفيذ طريق عن ويُقاومون يُخاطرون ما عادًة الطالب
قبل ينرصفون ربما أنهم ظنُّوا ما إذا خاصًة ا، جدٍّ بالغة برسعة تنفيذها أو فاترة، بهمة
إدراك عىل الطالب قدرة من متأكِّدًة لسُت أنني من الرغم وعىل املحارضة. انتهاء موعد
ينا أدَّ «إذا النحو: هذا عىل تسري األمر يف تفكريهم طريقة فإنَّ فاتهم، ترصُّ وراء السبب
من تفهم فربما وحسب، بالكاد املعلمة، تُريده ما بالكاد ينا أدَّ أو املستوى، دون عمًال
من ليس أخرى.» مرة تكراره تحاول ولن مَعنا، ثماره يؤتي ال األمر هذا أن نفسها تلقاء
طالب من صادًرا فعل ردَّ األفعال ردود من النوع هذا كان إذا ما تفهم أن دوًما السهل
العمل مهارات من جيد بمستًوى يتمتَّعون ال أو الجماعي العمل يف خربة لديهم ليس
من آخر شكل أنه أم جيد، نحو عىل املهمة ذون يُنفِّ كيف يعرفون ال ثَمَّ وِمن الجماعي،

األمرين. من مزيج أنه أعتقد أحيانًا املقاومة. أشكال
املحارضة الطالب يَحرض فربما أخرى؛ طرق بعدة نفسها الشكلية الطاعة تظهر كما
بالفعل؛ يَعرفونه عما الغطاء يكشفوا أن يُريدون ال ولكنهم لها، استعداد أتمِّ عىل وهم
من جزءًا ويُؤدُّون مفتوحة، إجابة ذي خادع سؤال عىل ا ردٍّ كلمات بثالث يُتمِتمون فتجُدهم
بالُقدرات، ويتمتَّع للغاية ذكيٍّا الطالب يكون وربما كله، يُؤدُّونه ال ولكن املنزيل، الواجب
هيئة عىل الشكلية الطاعة تأتي وأحيانًا فقط. مجهود أقل بذل خالل من يقاوم ولكنَّه
أن منا تُريد ما بخصوص تَنتهي ال التي األسئلة كطرح اإلجرائية، التفاصيل يف االستغراق
طريق عن املعلم الطالب يُطيع تفسريية. أسئلة طرح أو بديلة، أساليب ُمناقشة أو نفعله،
ذلك، ورغم ة، املهمَّ مناقشة يف اإلفراط طريق عن يَعرتضون ولكنَّهم ة، املهمَّ عىل الرتكيز
الواجبات ألحد امُلتواصلة املناقشة كانت إذا ما بني التمييز االعتبار يف نضع أن املهمِّ من
وغري محريًا الدرايس الواجب كان إذا ما أم املقاومة، أشكال من شكًال تُمثِّل الدراسية
إنهم بل االفرتاضات، عىل يعتمدون ال بالحكمة يتَّسمون الذين واملعلمون بالفعل. واضح

الطالب. جانب من التقييمات من املزيد عىل للحصول يسعون

الرصيحة املقاومة (3-2)

إذا عما التساؤل إىل مضطرٍّا لسَت أنك هو الرصيحة املقاومة بخصوص السارُّ الخرب
بقدر توصيلها يتمُّ ما وعادًة واضحة، فالرسالة ال؛ أم مقاومة بمنزلة الترصف هذا كان
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عليك يمرُّ املمكنة، السيناريوهات أفضل ويف االنفعاالت. من بالكثري وأحيانًا االنفعال، من
هذه أفضل أن غري اعرتاضاته، عن ليُعربِّ مكتبك يف العمل ساعات أثناء املستاء الطالب
حيث الرصيحة؛ املقاومة بخصوص السيئ الخرب هو وهذا عادًة، يَحدث ال السيناريوهات
يف بها حون ويُرصِّ الدراسة، قاعة داخل املقاومة هذه عن رصاحة ون يُعربِّ الطالب تجد
اعرتاضات منهم فتسَمع التزيني، من كبري قدر دون برسالتهم ويَبعثون عه، تتوقَّ ال وقت
نضطر «ملاذا العمل.» يف الطريقة هذه نتبع أن منا اآلخرون املعلمون ع يتوقَّ «ال كهذه:
يكون وربما وحسب؟» بها تُخربنا ال ملاذا اإلجابة. تعرف فأنت اإلجابة؛ يف التفكري إىل
العند من بالغة درجة عىل الخاص، تعليمهم مصاريف يدفعون الذين الكبار، الطالب
يَبلغون الذين سنٍّا، األصغر الطالب من مجموعة مع العمل منهم يُطَلب عندما والتعنُّت
الدراسية: الفرقة باقي أمام مرة ذات أحدهم يل قال كما مثًال. عاًما عرش ثمانية العمر من
مع للجلوس وقت لديَّ ليس أنه أعرف ولكني املوضوع، هذا عن الكثري أعرف ال «أنا
اعرتاضات، تسمع أو املوضوع.» هذا عن منِّي أقل قدًرا يَعرفون الذين األطفال من حفنة
لنا إجبارك وراء السبب نعرف «إننا لديه: طالب من زمالئي أحد سمعه الذي كالتعليق
قبل للتحضري فيها وقت لديك يكون ال التي األيام من يوم فهذا الجماعي؛ العمل عىل
بها جاء التي اآلَخرين، الزمالء أحد تلقاها التي اإللكرتوني الربيد رسالة أو املحارضة.»
يُلقي حني أفضل نحو عىل يتعلمون الطالب معظم أن تفهم أن «عليَك االعرتاض: هذا

القاعدة.» من استثناءً ليست الدراسية وفرقتنا املحارضات، املعلمون
يف دوًما بالنا عىل يخطر ال ولكنه االعرتاضات، هذه كل عىل ا جدٍّ جيد رد يوجد
بما نقوم ال ربما بأننا يوحي اعرتاٍض عن الساخطني الطالب أحد فيها يُعربِّ التي اللحظة
فعل رد هو املواقف هذه يف دفاعي توجه تبنِّي إن به. القيام علينا يجب أنه الطالب يعتقد
فامُلقاومة كذلك؛ ليست فإنها شخيص، طابع ذات تبدو الهجمات أن ورغم للغاية، طبيعي
من كلٍّ فهم شأن وِمن السابق، القسم يف أوضحنا كما باملعلم، تتعلق ال أسباب عىل تَعتمد
للتفكري نستعدُّ يَجعلنا أن املقاومة هذه بها تظهر التي واألشكال املقاومة وراء األسباب
مقاومتهم. مع التعامل عىل الطالب تُساعد إجابات عن نبحث ثمَّ، ومن األفعال، ردود يف

املقاومة عىل التغلب طرق (3)

جميع بني ومفتوح حرٍّ حوار إجراء أي التواُصل؛ هي املقاومة مع للتعامل طريقة أفضل
للتواُصل طرق أربع أَِصف ييل، وفيما سواء. حدٍّ عىل وجماعات أفراًدا املعنيِّني: األشخاص
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املعلمون يَستعني عندما صوره أفضل يف يكون املقاَومة مع التعامل أن وأقرتح الالزم،
املقاومة عىل التغلب أن نتذكَّر أن املهمِّ ومن بالتواصل، الخاصة االسرتاتيجيات هذه بكل
ملساعدة عليها يعملون مهمة هي وإنما الطالب، أجل من املعلمون يُنجزها مهمة ليس

بأنفِسهم. إنجازها عىل الطالب

وراء بخصوصالسبب متكرِّر، نحو وعىل بوضوح، تَواَصل (1-3)
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب استخدام

الطالب من يطلبون ما وراء التعليمي السبَب األساليب، هذه يتبعون الذين املعلمون، يُفرسِّ
درايس واجب تأدية من عة املتوقَّ الفوائد أو الكامنة األسباب أن يفرتضون ال إنهم تأديته،
الشاقة، التجارب واقع من ُمعظُمنا، تعلَّم وقد الطالب. إىل بالنسبة واضحة ما نشاط أو
عىل وقتًا يقضون ال (أو الوقت من املزيد الطالب يَقيض ال فعادًة كذلك؛ ليس األمر أن
السياسات أو الدراسية الواجبات أو األنشطة وراء األسايس السبب يف التفكري يف اإلطالق)
األخرى، وامَلخاوف الدراسية التقديرات عىل للرتكيز أكثر ُعرضة إنهم املادة. لدراسة املتَّعبة

ذلك. يف رغبته وراء السبب ال املعلم، هذا يُريده ما فهم محاولة مثل
وقد الطالب، من يَطلبونه ما وراء السبب عادًة املعلمون يُفرسِّ ال ذلك، عىل عالوة
هذه تُطبِّق التي الدراسية القاعات داخل بذلُه عليهم يجب الذي الجهد من يَندهشون
املألوفة، غري واألنشطة الجديدة، الدراسية الواجبات وراء السبب رشح يجب فال األساليب.
بل عادًة، املعلمون يفعل كما وحسب، وموضوعية منطقية بطريقة املختلفة والسياسات
الطالب «يُقنعوا» أن املعلمون يحاول أن يجب أيًضا، مقنعة بطريقة تُقدَّم أن يجب
أو نشاط، أو منزيلٍّ، واجٍب لتأدية وامُلقنعة الوجيهة األسباب يُقدِّموا األقل عىل أو بالفكرة،

كهذه. سياسة اتِّباع
أساليب لتَربير دفاعية غري محاوالت ثمة لإلقناع، املبذولة الجهود إىل باإلضافة
درايس مقرَّر نفسه؛ اليشء يُريد «كالنا غرار: عىل تعليقات املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس
عىل ع يُشجِّ دراسيٍّا مقرًَّرا أُقدِّم أن هو هديف دراسته. أجل من دفعتموه مليم كل يستحق
أن وأريدكم بالفهم، نربطه الذي النوع ذلك العميق، التَّعلُّم من كبريًا قدًرا أقصد التَّعلُّم،
وقد للطالب، العمل من املزيد هو أطلبه ما ون. ُمحقُّ أنتم «أجل، فني.» مثقَّ متعلِّمني تكونوا
ال حني للمستقبل، ذلك سيُعدُّكم كيف ولكن األمثلة، لكم رضبُت لو أسهل األمر يكون

توضيحية؟» أمثلة إىل حاجة يف وتكونون معكم أكون
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الصلة وثيقة رسائل وهي وهدوء، برزانة الرسائل من عدد توصيل كذلك يجري
لسُت تعلمون، «كما املثال: سبيل عىل التدريس، يف األسلوب هذا عن وتُدافع باملوضوع،
النشاط هذا أو الدرايس، الواجب هذا أو الدرايس، املقرَّر هذا كان إذا بما بشدة ا مهتمٍّ
املقرر هذا بها يُؤثِّر التي وبالطريقة به، القيام منكم أطلب بما أهتم إنني ال. أم لكم يروق
العلمية؟» املادة هذه تستوعبون هل التَّعلُّم. أجل من تبذلونها التي الجهود عىل الدرايس
ال املهنية، السياقات معظم ففي الخاصة؛ مجموعاتكم من باالنسحاب لكم أسمح لن «كال،
ولجان، ومجموعات ِفَرق مع بالعمل نُكلَّف إننا بل معهم، نعمل َمن اختيار علينا يُعَرض
وسواء لنا.» يروقون ال وأحيانًا نعرفهم، ال أشخاص مع ُمثمر عمل إنجاز منا ع ويُتوقَّ
توضيح حول تدور جميًعا فإنها الدفاع، أم التربير أم اإلقناع هدفها الرسائل أكانت

األسباب.
املعتِمد التدريس ألسلوب آخر نموذًجا توٍّا عرضُت أنني الحظَت لعلَّك لألسف، ولكن
مرة، ألول الرئييس السبب إفهامهم أحاول حني الطالب ن أُلقِّ أنني أدرك فأنا التلقني؛ عىل
الطالب ردود وكانت تلقينهم، من بدًال الطالب، عىل األسئلة أطَرح بدأُت الحق، وقٍت ويف
يطلب ملاذا رأيكم، «يف سؤاًال: عليهم أطرح فكنُت أتوقع، كنُت مما وإلهاًما تبرصًة أقل
أن تريدين ال «ألنِك الردود: وجاءت الخاصة؟» مشاركتهم يُقيِّموا أن طالبه من معلم
إىل وتحتاجني األخرى، املهام من ا جدٍّ كبريًا عدًدا لديِك «ألنَّ السيئة.» التقديرات عىل نلومك
ُمتعلِّق ممتع يشء «ألنه السيطرة.» من قدًرا منحنا يف وترغبني لِك نروُق «ألننا املساعدة.»
لم الوقت، أغلب يف األسباب؟ تلقينهم إىل العودة يل أينبغي بالحرية: شعرت باملشاركة.»
ملن إضافية درجات بضع وأعطي كبديل، السلبي للجانب ألجأ كنُت أنني إال هذا، أفعل
الطالب نجعل ما وراء الرئييس السبب ويظلُّ ويطرحها. األسباب يف يفكر أن يستطيع
أشياء وسط عنها والبحث األسباب استكشاف عىل زهم نُحفِّ لم ما غامًضا به يقومون

أخرى.

بإيجابية وتدعم ع تشجِّ التي الرسائل ل وصِّ (2-3)

امُلتمرِكز التدريس أساليب بأن القائلة الحقيقة من تَنشأ التي املقاومة خربتي، واقع من
عليه، يتغلَّبوا أن للطالب يمكن اعرتاض أسهل هو العمل من املزيد تتطلب املتعلم حول
التحيل أي ؛ املنطقيَّ السبب يُدركوا أن يمكنهم األمر، يف وفكروا لربهة، الطالب توقف فإذا
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ما أو االختبار، يف يأتي أن املحتمل ما أو يقرءون، فيما املهمة األجزاء تحديد عىل بالقدرة
أرسع الطالب ويكون املشكالت. حلِّ إىل يحتاجون ملاذا أو النظرية، ح تُوضِّ التي األمثلة
أما معرفته. إىل يحتاجون بما تلقينهم إىل املعلم املتكرِّرة شكواهم تدفع لم إذا اقتناًعا
أي والخوف؛ التوتُّر عىل فتقوم معها التعامل حيث من وصعوبة إلحاًحا األكثر املقاومة
ولكن مألوفة مهام تنفيذ أو جديدة مهام تنفيذ طلب جراء واالنزعاج بالضيق الشعور

مختلفة. بطريقة
لهم ويُقدِّمون الطالب، جوار إىل التَّعلُّم، لعملية ميرسين باعتبارهم املعلمون، يقف
لم ولكني لكم، بالنسبة ضغًطا يُمثِّل هذا أن «أعلم غرار: عىل والتشجيع؛ الدعم كلمات
معه. التعامل بإمكانكم أن أظن ال أنَّني لو الدرايس الواجب هذا تأدية منكم ألطلب أكن
عنرصان هما باإلحباط والشعور األخطاء ارتكاب «إن بأنفسكم.» املهمة تفهموا أن يُمكنكم

منهما.» تعلمه يُمكنكم ما الِحظوا التَّعلُّم. عملية يف مهمان
يكون عندما اإليجابي الدعم تُقدِّم أن عليَك التشجيعية، الرسائل هذه جانب وإىل
أو السلوكيات عىل مضلِّلة بطريقة الثناء عند ا ُمستحقٍّ الدعم يكون ال بالتأكيد ا. ُمستَحقٍّ
ما يكون عندما حتى ُمستَحقٌّ وهو اإلشادة. تستحقُّ ال التي االسهامات أو الترصفات
جزء مجرد هو املستوى، رفيعة بمعايري أوىف أو صحيح، نحو عىل سار أو نجاًحا، ق حقَّ
الظروف تلك يف والثناء اإلشادة إىل الحاجة تزداد الواقع، يف اإلجمايل. املرشوع من صغري

سلبيٍّا. التقييم من كبري قدر فيها يكون أن بد ال التي
يجب بها، يَشُعرون التي املقاومة عىل التغلب يف ومساعدتهم الطالب إقناع أجل ومن
ل والتوصُّ التَّعلُّم عىل الطالب بُقدرة وُمطَلق راسخ إيمان عىل املعلم تشجيع يَعتمد أن
بالطبع، باالستقاللية. يتسمون راشدين متعلمني إىل ل والتحوُّ بأنفسهم، االستنتاجات إىل
امُلتمرِكز التدريس فيها يُتَّبَع التي الدراسية القاعات ففي للتحدِّي؛ أهًال الطالب جميع ليس
يُشعروننا بل ويرُسبون، الفادحة، األخطاء يَرتكبون الطالب بعض يزال ال املتعلم، حول
عىل الطالب معظم بقدرة إيماننا يُزعزع أن ينبغي ال الواقع هذا أن إال أيًضا، باإلحباط
نُقدِّم أن كثريًا األسهل ومن بالتدريس. الخاصة األساليب بهذه نستعني حني جيًدا التَّعلُّم
هذه بأن وصدًقا ا حقٍّ تؤمن عندما إليها، يحتاجون التي والدعم التشجيع نوعية للطالب

أفضل. متعلمني يصريوا أن عىل تُساعدهم األساليب
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بانتظام التعليمية خرباتهم تقييم الطالب من اطلْب (3-3)

التساؤالت يُثريون دعهم عنها، للحديث فرًصا الطالب يُمنَح عندما املقاومة عىل التغلُّب يتم
بهدوء أسئلتهم عن أِجب جديد. درايس بواجب يُكلَّفون عندما امَلخاوف عن ون ويُعربِّ
طريقة عن يتحدَّثوا أن الطالب من اطلُب درايس، مرشوع عىل العمل بدء ومع . وتأنٍّ
قاعة داخل أو اإلنرتنت شبكة عىل الحوار طريق عن ذلك أكان سواء معهم، األمور سري
ركِّز ذلك، بعد ذلك. يفعلون دعهم َمشاعرهم، عن التنفيس إىل بحاجة كانوا إذا الدراسة.
توجد هل السؤال: هذا عليهم اطرح اإلحباطات. هذه إزاء فعله يمكن ما عىل النقاش
نفع ذات تعليمية تجربًة املرشوع من تجعل قد الراهنة اللحظة يف إجراؤها يمكن تغيريات
نضعها أن تستحقُّ أفكارهم أن إال للتطبيق، قابلة غري اقرتاحاتهم بعض تكون ربما أكرب؟

اعتبارنا. يف
حدِّد الدرايس، الواجب أو النشاط أو املرشوع إنجاز من االنتهاء وبعد النهاية، يف
واملعلمني، الطالب تفيد املناقشات هذه وتصحيحية. تقييمية مناقشات إلجراء موعًدا
دراسة نهاية حتى االنتظار من بدًال مبارشة، املرشوع من االنتهاء بعد بعقدها وأُويص
للحديث سني متحمِّ الفرتة هذه يف الطالب ويكون الجميع، ذهن يف حارضة فالتجارب املادة؛
ذات األسئلة فإنَّ كذلك، كان فإذا مكتوبًا، التقييم يكون وربما الحق. وقت أي من أكثر
التجارب تقييم الطالب من تطلب التي باألسئلة مقارنًة املزيد تكشف املفتوحة اإلجابات
الذي ما مثل: أسئلة املفتوحة باألسئلة واملقصود وحسب. واحدة درجة أو بكلمة الدراسية

التغيري؟ إىل يحتاج الذي ما جيِّد؟ نحٍو عىل ثماره أتي
حيث الدراسة؛ قاعة داخل التقييمية النقاشات من النوعيات هذه عقد ل أُفضِّ إنني
السابع الفصل يف بالكامل طرحتُها النقطة (وهذه التقييم لتقديم فرصة للطالب يتوافر
فكلُّ الدراسة. قاعة داخل يحدث ما تجاه املسئولية ل تَحمُّ من جزء وهي إياها)، مؤيدًة
التجربة هذه تأثري مدى عن فلنتحدَّث ثمَّ ومن التجربة؛ يف شارك الدراسة قاعة داخل فرد
إنجاز طريق عن التَّعلُّم عمليات عن تعلمناه وما املحتوى، لتَعلُّم املبذولة الجهود عىل
إلحدى تُسند أن يُمكنك النقاش، عىل املصداقية إضفاء أجل ومن الطريقة. بهذه العمل
مقابلة أو استبيانًا ويُجرون يَبتكرون فربما املرشوع، تقييم ة مهمَّ الطالبية املجموعات
الفرقة مستوى عىل النقاش يبدأ ما هو للنتائج عرضهم إنَّ اآلخرين. الزمالء مع شخصية
االعرتاَض ما مرشوٍع تنفيذ مع تجاربهم عن الحديث يُقلِّل ما وكثريًا بأكملها، الدراسية

التالية. واألنشطة الدراسية الواجبات عىل
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كذلك. املعلمني إىل بالنسبة قيمة ذات إنها بل وحسب، الطالب تفيد ال املحاَدثات هذه
تعليمية تجربة مت صمَّ أنك مفرتًضا ُخضتها ما إذا فقط بالصعوبة تتسم املحادثات وهذه
املتعلم حول امُلتمرِكز بالتدريس خاص أسلوب أي يف تُفكِّر أن األفضل ومن مثالية. شبه
لتقييم واستجابًة الزمن، بمرور ويتغري يتطور أن ع تتوقَّ عمًال أي مستمرٍّا؛ عمًال باعتباره
دوًما تقديمها يتمُّ ال التي التقييمات مع للتعامل ا مستعدٍّ تكون أن أيًضا عليك الطالب.
تعلم فإنَّ الكتاب، هذا من مختلفة مواضع عدة يف بالفعل ناقشنا وكما بنَّاء. نحو عىل
عن فكرة لديك يكون أن أيًضا املفيد ومن باملمارسة. ى تُنمَّ مهارة هي مفيد تقييم تقديم
باألهداف تخلُّ التي املقرتحات مثل تطبيقها، يُمكنك ال التي للُمقرتحات استجابتك طريقة
لك فسيُقدِّرون الطالب، يقرتحه تغيري إجراء عدم قرَّرَت وإذا بالنشاط، الخاصة التعليمية
األفكار بعض تسمع أن أمل عىل املحاَدثات هذه خوض يف ترغب إنك السبب. عىل اطِّالعهم

األفكار. هذه من بعًضا األرجح عىل وستجد ا، حقٍّ الجيدة
يُجرون وعندما إيجابي، نحو عىل الطالب لتقييمات املعلمون يَستجيب عندما
عىل عهم يُشجِّ هذا أوًال: طرق؛ بعدة الطالب ز يُحفِّ هذا فإنَّ ذلك، عىل بناءً التغيريات
داخل يحدث ما تجاه باملسئولية إحساسهم من يزيد ثانيًا: التقييمات. من املزيد تقديم
املعلمني أن عىل قاطًعا دليًال يقدم بها واالستعانة مساهماتهم طلب إنَّ الدراسة. قاعة
داخل ة املهمَّ األعمال بها ستُنَجز التي الطريقة بخصوص قرارات بأخذ للطالب يسمحون
القيام نُحاول ما إنجاح يف شخصية مصلحة للطالب يكون املرحلة، تلك ويف الدراسة. قاعة
الطالب تصميم وإعادة التعليمية الخربات تصميم يف للتفكري الفرصة تُعدُّ النهاية، ويف به.

الخاصة. التعليمية خرباتهم بتصميم فيها سيقومون التي للمرحلة

مقاومتهم قاوم (4-3)

سهولة، بكل املعلمني حنََق يُثريوا أن والشكاءون رون واملتذمِّ البائسون الطالب يستطيع
حيث وعي؛ دون من أم بوعي ذلك يفعلون أكانوا سواء الطالب، خطة من جزء وهذا
فعل ما وإذا رغبتهم. عىل ويَنزل قراراته عن يرتاجع ويُشاهدونه املعلم، يُرهقون إنهم
هذه تزايد تتوقع أن يُمكنك ثم ومن نفًعا، تجدي املقاومة أن يَكتشفون فإنهم ذلك،
الصارمة، استجابتك حدَّة ف تُخفِّ أن ويُمكنك تُقاومها، عندما تتضاءل فاملقاومة املقاومة؛

القسم. هذا يف املقرتحة التواُصل اسرتاتيجيات اتباع طريق عن
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جديد نشاط أو جديد درايس واجب إىل بالنسبة لها خططت كما األمور تَِرس لم إذا
لرغبة تستسلم أن امُلغري فِمن الشكاوى، من الكثري يف ذلك وتسبَّب جديدة، سياسة أو
تَلتزم أن فعليك مقاومتهم، عىل التغلب يف مساعدتهم يف ترغب كنَت إذا ذلك، ومع الطالب.
إنَّ بسيطة. تغيريات أي أو تعديالت إجراء تستطيع ال أنك يعني ال هذا الخطة. بتنفيذ
دفع تحاول بما الخاصة السمات يف خلل يحدث عندما يَحُدث، الطالب لرغبات اإلذعان
يُضطرُّون ال عندما أي املتعلم؛ حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب وفًقا إنجازه إىل الطالب
بعض، مع بعضهم التقييمات وتوفري مجموعات، يف والعمل اإلجابات، يف التفكري إىل

ذلك. إىل وما إنجازه عليهم يُْفرتض ما بخصوص القرارات واتخاذ
بأنك بالفعل قراًرا اتخذَت وقد الطالب، لرغبة واإلذعان الرتاجع يف ترغب ولعلك
قاعة داخل النشاط هذا بدء بمجرد ولكن أخرى، مرة النشاط بهذا مطلًقا تَستعني لن
إنجازه. نحو بثقة قدًما وامليض صعوبته رغم العمل مواَصلة يف فائدة ة فثمَّ الدراسة،
كذلك، ليس أنه حني يف يُرام ما خري عىل يسري يشء كل بأن التظاهر عليك يجب ال
قدرتك وإىل األساليب، هذه فاعلية تُثبت التي واألبحاث النظريات إىل تَستند ثقتك ولكن
بالواجب الخاصة الجوانب تلك تحسني، األقلِّ عىل أو «إصالح»، يف الطالب مساعدة عىل

صعبة. أو ُمحِبطة الطالب يراها التي السياسة، أو النشاط أو الدرايس
أساليب تجربة بإمكانك أن أظنُّ ال الطالب، مقاومة حقيقة االعتبار يف وبالوضع
يصبُّ فهذا تفعل، فيما ترتدَّد أن يُمكنك وال فاترة، بهمة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
طريقة إىل والعودة الرتاجع يف برغبة تشعر ولعلَّك فحسب، املقاومة نريان عىل الوقود
تُظهره أن لك ينبغي ما فكلُّ الطالب، مع تعمل عندما ولكن ًال، وتعقُّ أمانًا أكثر تدريس
يَستشعرون ثمَّ ومن املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أهداف حيال الصارم التزامك هو لهم

مقاومتهم. عن ويرتاجعون فاتك، ترصُّ يف واإلرصار العزم
كان لقد وحدك، لست أنك اعلم الطالب، مقاومة مع التعامل خضمِّ يف أنت وبينما
حدة تراُجع أيًضا معظمنا رأى ولقد الدراسة، قاعات من الكثري يف الفعل رد هو هذا
َمن يستطيع ال ومثلما محلها. سيحلُّ بما وستسعد تماًما، اختفاءها وأحيانًا بل املقاومة،
بها يُدرِّس كان التي الطريقة إىل العودة املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بأساليب منَّا التزم
اعتادوها التي بالطريقة التَّعلُّم يف يرغبون يَعودوا لم بأنهم أيًضا الطالب يشعر قبل، من
أو االختيار، لهم ر تُوفِّ ال التي الدراسة قاعات يف والغضب بالحنَق ويشعرون قبل. من
أُلقي كنُت أنني يوم ذات أتذكَّر االستقاللية. أو املسئولية تحمل أو التَّعلُّم، عىل الرتكيز
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إىل بعضهم يَنظر الطالب أن مالحظة بإمكاني وكان ظننته)، ما هذا (أو قصرية خطبة
العمل من الكثري لدينا وايمر، «دكتورة قائًال: تردد يف يده يرفع أحدهم رأيُت ثم بعض،
شعرُت بالقراءات؟» الخاص الجزء يُغطِّيه به تُخربيننا ما أليس مجموعاتنا، يف لنُنجزه
حريٍّا كان ولكن الجديدة، امُللهمة األفكار بعض أضيف أنني أظنُّ كنُت قليًال؛ باالستياء

الغامرة. والسعادة بالبهجة أشعر أن بي

التدريس هيئات أعضاء مقاومة (4)

واإلداريني الزمالء فبعض السعيدة؛ النهاية بهذه الفصل هذا اختتام يمكن ال لألسف،
عن مقاومتهم تفنيد يَسُهل وال املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس أساليب يف يتشكَّكون
األسس بتحليل االنطالق نقطة تبدأ الطالب، مع الحال هي وكما الرصيح. التواصل طريق
هذه االعتبار يف الوضع ومع يَعرتضون؟ أساس أي عىل مقاومتهم. عليها ترتكز التي

واعرتاضاتهم. مقاومتهم مع التعامل ُطرق استكشاف يمكن فإنه األُسس،

التدريس هيئات أعضاء مقاومة أسباب (1-4)

إذ الخطورة؛ شديد تهديًدا تُمثِّل أنها يَرون ألنهم األساليب؛ هذه الزمالء بعض يقاوم
فهذا مختلفة؛ مستويات عدة عىل املعلم قدرات املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس يَخترب
االعتماد ويَستبعد والنفوذ، بالسلطة الخاصة املشكالت مع يتعامل التدريس من األسلوب
غري نطاق إىل باملعلمني وينتقل باملحتوى، الوثيقة التخصصية املعرفة عىل الحْرصيَّ
ممارسات حول تساؤالت ويُثري التَّعلُّم، مهارات تنمية عىل القائم بالتدريس خاصٍّ مألوف
جزءًا التطويرية املشكالت تُفرسِّ الطالب، مع الحال هي وكما االنتشار. واسعة التدريس
هذه الستخدام استعداد عىل املعلمني كل فليس التدريس، هيئات أعضاء مقاومة من

مطلًقا. لذلك استعداد عىل يكونوا لن بعضهم أن املحتَمل ومن بل األساليب،
هذه عىل اعرتاضاتهم أسباب الزمالء يَذكر حني أنه من ن تتيقَّ أن يُمِكنك ذلك، ومع
باألحرى أو تهديًدا، يرونها ألنهم الستخدامها؛ بمعارضتهم يُخربوك لن فإنَّهم األساليب،
لنفسه يكنُّ أكاديمي شخص أي يعرتف لن وتقريبًا الشخيص. املستوى عىل ُمربكة يرونها
إىل ستضطرُّ ثمَّ ومن أيًضا؛ العقالني غري وربما العاطفي، السبب هذا بمثل االحرتام
املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أفكار يُعارض الزميل هذا هل بنفسك. األمر ذلك تحديد
بعد؟ لخوضها يستعدَّ لم مخاطر عىل تَنطوي ألنها األساليب هذه يُعارض أنه أم ذاتها؟
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يُساورهم إذ أخرى؛ موضوعية ألسباب للتدريس األساليب هذه آَخرون زمالء ويُقاوم
محتوى حجم تقليل احتمالية املثال: سبيل عىل األساليب، هذه قه تُحقِّ قد ما بشأن القلق
وتخصيص وقواعدها، الدراسية املادة سياسات بوضع للطالب والسماح الدراسية، املواد
ومنح اإلجبارية، والرشوط القواعد عدد وتقليل التَّعلُّم، مهارات لتنمية املحارضة وقت
هيئات أعضاء من كثرٍي نظر يف األقران. وتقييم الذاتي التقييم أنشطة يف دوًرا الطالب
مع الحال هي وكما املنطقية. األسئلة من الكثري وتُثري تماًما، ثورية األفكار هذه التدريس،
إجابات، لها أسئلًة يَطرحون الزمالء فهؤالء الوجيهة؛ أسبابها لها ُمقاومة هذه الطالب،
امُلتمرِكز بالتدريس الخاصة امُلميزات عىل اآلخرين الطِّالع الفرصة يوفر إياها وطرُحهم

بها. إقناعهم وربما املتعلم حول

التدريس هيئات أعضاء مقاومة مع التعامل (2-4)

املعرفية األسس عن شيئًا تعرف أن أقصد ا؛ مستعدٍّ تكون بأن الزمالء مقاومة عىل الردُّ يبدأ
والتَّعلُّم. بالتدريس الخاصة األفكار هذه عليها تقوم التي والعملية والتجريبية النظرية
وثمة عنها، اإلجابة يُمكن التدريس من النوع هذا يُقاومون من يطرحها التي األسئلة إنَّ
تُثار التي باالعرتاضات وُمرتبطة الكتاب، هذا من أخرى مواضع يف مذكورة كثرية أموٌر
الُحجج تُؤتي ال فربما إذَن الخوف، منبُعها املقاَومة كانت إذا الصدد. هذا يف باستمراٍر
يَجُدر املواقف، تلك ويف املقام. هذا يف ثماَرها والرباهني واألدلة الجيدة واألسباب املنطقية
االسرتاتيجيات بعض تُبقي أن عىل الحد، هذا عند ف تتوقَّ ثم األسباب، أفضل ترشح أن بك

االحتياط. سبيل عىل ذهنك يف
ا؛ جدٍّ مثاليِّني التدريس هيئات أعضاء يكون قد والقواعد: بالسياسات واعيًا كن
كان مثلما والتزام، بشجاعة األمر عىل يُْقِدمون صفهم، يف الحقَّ أن يقتنعوا أن فبمجرَّد
الرصاعات لخوض ًسا وُمتحمِّ وُمتفرًِّغا متمرًِّسا كنَت فإذا الوسطى. العصور فرسان يفعل
فال كذلك تكن لم إن ولكن للتدريس، األسلوب هذا يُقاومون من وجادل قدًما، اْمِض
ُمعيَّنًا تكن لم وإذا والقواعد. بالسياسات يتعلَّق فيما بَموقفك الخاصة الحقائق تتجاهل
يف للتدريس األُسلوب هذا تطبيق يستطيع مدرًِّسا تكون فلن ُمتفرِّغ أستاذ بمنصب
تأتي ال فربما قسمك رئيس مع بخالٍف املطاف بك انتهى وإذا التعليمية. املؤسسة هذه
عه. تتوقَّ الذي بالقدر قائمة) تزال ال األمور هذه مثل أن افرتاض (عىل االسِتحقاق عالوة
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ظلِّ يف نحيا، أن ويجب ونعمل، نعيش نزال ال أننا إال رائع، ليشء األكاديمية الحرية إنَّ
صارمة. وقواعد سياسات تحُكمها مؤسسات

كونك لفكرة ثانية تنويعة هذه باإلجبار: التغيري نحو الجماهري دفع تُحاول ال
َمْن أول صارًما التزاًما األساليب بهذه منا امللتزمون سيكون والقواعد، بالسياسات واعيًا
يف األسلوب هذا يتبعون الذين التدريس هيئات أعضاء من املزيد إىل بحاجة بأننا يُخربك
التي التدريس أساليب ب تعقُّ أن إال محبط، نحو عىل ببطء التغيري وترية تَسري التدريس.
أكثر املعارضني يجعل عادًة فهو به؛ يُنَصح بأمر ليس شديدة بحماسة اآلخرون يتبعها
التعامل يف أوضحناه الذي واملبدأ األسلوب. هذا اتِّباع إىل بالدعوة ويرضُّ للفكرة، مقاومًة
تطبيقه يُمكن الطالب، عن بالنيابة يشء أي تتعلَّم أن تَستطيع ال أنك أقصد الطالب؛ مع
هذا يكون أن يجب بل آَخر، معلم تدريس أسلوب من ن تُحسِّ أن يُمكنك ال فباملثْل، هنا.

بنفسه. بذلك للقيام استعداد عىل املعلم
فوجود املهام؛ إلنجاز جديدة طريقة اتِّباع يف نَرشع عندما برفقة نحَظى أن الرائع من
إىل الحاجة تنشأ أحيانًا ذلك، ومع التغيريات. هذه إجراء قرار تربير يف يُساعد اآلَخرين
أذهاننا يف عالقة أسئلة ووجود أنفسنا يف ثقتنا عدم من نفعله ما يفعلون اآلَخرين جعل
فأساليب األساليب؛ هذه يَتبنَّون اآلَخرين جعل يف الرغبة وراء دوافعك ادرس إجابات. بال
بها، يستعينون الناس من الكثري ألن «صحيحًة» ليست املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
تسعى ال ثم، ومن وتجريبية، ونظرية عملية أدلة عىل تعتمد ألنها «صحيحة»؛ هي وإنما
وقت من يَقتطع التغيري إىل دفعهم محاولة إنَّ الخطأ. السبب أجل من اآلخرين لصحبة

بفاعلية. األساليب بهذه لالستعانة الالزمة الجهود
به تتميز الذي االستقاللية عنرص يَُعدُّ ال الدراسية: قاعتك استقاللية من استِفد
داخل تفعله فما فعًال، الحالة هذه يف فائدة ذو ولكنه دوًما، فائدة ذا الدراسية قاعاتنا
ستك مؤسَّ داخل السائد املناخ كان وإن حتى تماًما. إليك يعود أمر هو الدراسة قاعة
عن أحد يثنيك أن ح املرجَّ من فليس املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس يدعم ال التعليمية
عما تُفصح مكتبك باب عىل الفته وضع إىل مضطرٍّا لسَت األساليب. هذه بعض تجربة
إىل حاجة هناك ليس لكن التضليل، أو بالخداع أنصح ال أنا وحسب! افعلها بل تفعله،
األسلوب تغيري أسباب عن يتساءلون بك امُلحيطون كان إذا سيما ال تفعل، بما امُلجاَهرة

قبل. من التدريس يف تتبعه كنَت الذي
نحو عىل واإلداريِّني الزمالء تُقنع العملية والرباهني األدلة أساليبك: تأثري أثبْت
التي الحقائق اجمع بل األساليب، هذه قه تُحقِّ بما تُخربهم ال النظري. الحديث من أفضل
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املادة. دراسة نهاية يف يتمُّ الذي التقييم بيانات إىل أُشري ال أنا املقام، هذا ويف ذلك، تُثبت
التلقيني التدريس أساليب عىل تقوم بنماذج تستعني التعليمية املؤسسات معظم تزال ال
بنود إىل وتفتقر صلة، ذات غري بنود عىل النماذج هذه وتَحتوي املعلم. حول امُلتمرِكز
التعليمية املؤسسات من الكثري وتفرض التقييمات. أساسها عىل تُجَمع أن يجدر أخرى
آخر يشء استبدال يختاروا أن امُلحارضون يستطيع ال ثَمَّ ومن ؛ معنيَّ نموذج استخدام
تُثبت التي البيانات املعلمون يجمع أن أكثر الرضوري فِمن كذلك، األمر كان فإذا بها،

األساليب. هذه تأثري
وأبحاث اختبارات ذلك يف بما الطالب، عمل من نماذج اإلثبات ذلك يشمل ربما
بعينه؛ بطالب الخاصة األعمال من بمجموعة االستعانة ويمكن إنجازها، تمَّ ومرشوعات
الطالب من تَطلُب رأي استطالعات أيًضا اإلثبات ن يتضمَّ وربما امُلحَرز، التقدُّم لتوضيح
جهودهم يف للتدريس األسلوب بهذا الخاصة الجوانب أثَّرت مًدى أي إىل لوا يُسجِّ أن
املادة تدريس أجزاء يف الطالب أداء بني تُقارن دراسة اإلثبات يكون وربما للتَّعلُّم، املبذولة
حول أكثر ُمتمركز بأسلوب األجزاء نفس يف اآلَخرين وأداء املتعلم حول امُلتمرِكز باألسلوب

املعلم.
حيث لسببني؛ ُمهمٌّ أمر هو الجديدة األساليب تأثري إثبات أن تتذكَّر أن امُلهمِّ ومن
الزمالء، مقاومة عىل للرد استخدامها يمكن التي األدلة جمع عىل هنا يُركِّز النقاش إنَّ
وربما للتدريس. وفعالة وَعة َمْرشُ طريقة بأنها اإلداريني) فيهم (بمن اآلخرين إقناع أي
أو بنشاط الخاص التأثري لفهم املعلمون إليها يحتاج التي البيانات نوعية هذه تكون
من مزيد هو الهدف كان وإذا كذلك. تكون ال ربما أو ، معنيَّ أسلوب أو درايس واجب
قون يُحقِّ امُلعلِّمني فإنَّ التعليمية، الخربات من آَخر نوع أو نشاط أو درايس لواجب التطوير
تُؤخذ أن ينبغي الطالب. جانب من والوصفي واملحدَّد ل املفصَّ التقييم من استفادة أقىص
أجله من تُجَمع الذي السبب ضوء يف جمعها يتمُّ التي البيانات بنوعية الخاصة القرارات

البيانات. هذه
القسم يف أحد يوجد ال ربما نفسه: التفكري أسلوب يُشاركونك زمالء عن ابحث
لست أنك ا جدٍّ جيدة احتماالت ثمة ولكن التدريسية، األساليب هذه يُجرِّب به تعمل الذي
يوجد التعليمية، ستك مؤسَّ وخارج التعليمية. ستك مؤسَّ داخل يستخدُمها الذي الوحيد
التعليمية االسرتاتيجيات من النوع هذا يُجرِّبون الذين التدريس هيئات أعضاء من الكثري
حول ُمتمركًزا تدريًسا بكونه يفعلونه ما دوًما يَصفون ال لعلهم الكتاب. هذا يف املذكورة
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يسعدون منهم والكثريون التَّعلُّم، عىل أكثر تُركِّز باسرتاتيجيات يستعينون ولكنهم املتعلم،
نفًعا. يجدي وكيف يفعلونه ما بمناقشة ا جدٍّ

هؤالء يكون أن يجب وال ومعهم، الزمالء من تعلمها يمكن ا جدٍّ كثرية أشياء ثمة
بمحتوى مرتبطة مشكالت توجد بالتأكيد، الدرايس. صك تخصُّ نفس يف زمالء الزمالء
امُلتمرِكز بالتدريس الخاصة الجوانب من الكثري أيًضا يوجد ولكن ، معنيَّ درايس ص تخصُّ
الجوانب. هذه أحد املقاومة وتُعدُّ الدراسية، صات التخصُّ حدود تتجاوز امُلتعلِّم، حول
جانب من املقاَومة مع للتعامل الالزمة النظر بوجهة أخرى أقسام من زمالء يَحظى وربما
ة ثمَّ وتوثيقه. التأثري إلثبات البيانات جمع عن أفكار لديهم يكون فربما القسم، زمالء
نفسه التفكري أسلوب يُشاِركونك زمالء عن تبحث تجعلك التي األسباب من عديدة أنواع

فيه. يكونون قد مكان أي يف

يقاوم حني تعلمه يمكن الذي ما املقاومة: يف بإيجابية تُفكِّر أن املفيد من الختام، يف
عن نفعله ما متابعة عىل زنا تُحفِّ اآلَخرون يُثريها التي فاالعرتاضات الزمالء؟ أو الطالب
مواصلة عىل زنا تُحفِّ قًوى بمنزلة املقاومة تكون وقد األسباب، عن التساؤل وعىل كثب،
حول متمركًزا األسلوب بكون يُقَصد عما املزيد وتَعلُّم األبحاث وإجراء النظريات، دراسة
هذه اتباع جراء من بالطالب الخاصة التَّعلُّم تجارب تغري وراء السبب واسِتكشاف املتعلم،
ويالحظ الطالب، مقاومة عىل بفاعلية نرد كيف نتعلم أن يُمكِّننا التدريس، يف الطريقة
حول امُلتمرِكز التدريس أساليب عىل الطالب يَعتاد حني ترتاَجع املقاومة هذه أن معظمنا
أن وبمجرَّد طويل. بوقت زمالئنا معارضة قبل ُمعارضتهم تختفي ما وعادًة املتعلم،
دفعك سيُواصلون بل بالرتاجع، لك يسَمحوا فلن للُمشاركة استعداد عىل الطالب يكون

الغبار. من دوامة لتُغطيها ومقاومتهم الزمالء اعرتاضات خلفك تارًكا قدًما، للميضِّ
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تطويري اتباعهنج

حيال التدريس هيئات أعضاء تفكري طريقة يف الصدارة مركز التطويرية القضايا تحتلُّ ال
بني أعمارهم ترتاوح الذين الطالب، أنَّ املعلمون يُدرك إذ التدريس؛ أو التَّعلُّم أو الطالب
أثناء ويَنضجون «الرشد» مرحلة إىل يَنتقلون عاًما، وعرشين واثنني عاًما عرش ثمانية
جميع من الطالب تُساعد التعليمية الخربات أن يُدركون أنهم كما الجامعية. الدراسة
هذا بها يحدث التي الطريقة ولكنَّ الفكري، املستوى عىل روا يتطوَّ أن يف العمرية الفئات
عىل التدخل املعلمون بها يَستطيع التي والطريقة به، املرتبطة العمليات وماهية التطور
لذلك، وكنتيجة ا، جدٍّ محدَّد نحو عىل للتفكري تخضع ال أو للتفكري كثريًا تخضع ال بنَّاء، نحو
والواجبات األنشطة نوعية نفس يُؤدُّون الطالب يَجعلون التدريس هيئات أعضاء معظم
إنهم األخرية. الدراسة سنوات يف طالبًا أم ُمستجدِّين طالبًا أكانوا سواء تقريبًا، الدراسية
نحو عىل يُؤدُّوه وأن العمل، من املزيد يُنجزوا أن األخرية السنوات طالب من عون يتوقَّ
سنواتهم يف أنجزوه عما كثريًا يختلف ال الطالب هؤالء يُنجزه مما كثريًا ولكنَّ أفضل،
إريكسون بيت ألََّفْت العرشين، القرن تسعينيات مطلع ويف الجامعية. للدراسة األوىل
،١٩٩١) بالجامعات» املستجدِّين للطالب «التدريس بعنوان رائًعا كتابًا سرتومري وديان
هذا وتناول ،(٢٠٠٦ وسرتومري، وبيرتز إريكسون ومزيدة، حة منقَّ نسخة منه أصدرت ثم
كنُت عاًما. عرش الثمانية عمر يف الجامعيِّني الطالب تخصُّ التي التطويرية القضايا الكتاب
خاصة أخرى أجزاءً تضمُّ سلسلة يف األول الجزء يكون أن الكتاب بهذا األحرى أن أظن
النهائية، السنة طالب وأخريًا الثالثة، السنة طالب ثم الثانية، السنة لطالب بالتدريس
عىل التدريس هيئات أعضاء يكون أن فينبغي أيًضا؛ العليا الدراسات طالب حتى وربما
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تَحدث التي الفعاليات تُساهم وكيف الطالب بها يمرُّ التي التطويرية بالتغريات دراية
العمليات. تلك يف الدارسة قاعة داخل

ة ثمَّ الفكري، والتطور عامة، بصفة بالنُّضج الخاصة العمليات هذه إىل باإلضافة
عادًة يَنُقصهم الذين والسلبيِّني االتكاليني بالطالب الخاص التحول تخص فريدة مشكالت
عن معروفة األمور بعض ذاتيٍّا. ومنظَّمني وُمستقلِّني زين ُمحفَّ ُمتعلِّمني إىل بالنفس، الثقة
أنشطة أو معني تدريس بأسلوب الخاص التأثري ولكن كُمتعلِّمني، الطالب تطور كيفية
يجب كما شامل نحو عىل للدراسة يخضع لم التطور هذا عىل معينة منزلية واجبات أو
حاول ملن والتجارب املالحظات عن ناجم الفصل هذا يف ُمقرتَح هو مما والكثري تكون، أن
الذاتي. بالتوجيه يتَّسمون الذين املتعلمني مهارات تطوير ع تُشجِّ بُطرق ل يتدخَّ أن منا

تلك عىل وبناءً كُمتعلِّمني، الطالب ر تطوُّ كيفية عن معروف هو بما الفصل يبدأ
التَّعلُّم، مهارات تنميَة ع تُشجِّ تَعلُّم تجارب تصميم يمكن كيف الفصل يَستكِشف املعرفة،
يمكن الذاتي. بالتوجيه يتَّسمون مستقلِّني كُمتعلِّمني للطالب الشامل التطور ع وتُشجِّ
للغاية كبري عدد ة ثمَّ ليس املتعلم. حول ُمتمركزًة لتكون أيًضا الدراسية املناهج تصميم
حول امُلتمرِكز التدريس ألجندة مقدَّر كان إذا ولكن املتعلم، حول ُمتمركز املناهج من
طريقة يف نُفكِّر أن إذَن فعلينا الدراسة، قاعة داخل الفردية التجارب حدود تخطِّي املتعلم
التطويرية واملشكالت ُمتتابعة. دراسية مقررات يف التَّعلُّم تجارب بني الربط لنا تتيح
بنِقاش الفصل ويختتم أيًضا. باملعلمني ِصَلة ذات وإنما وحدهم، بالطالب ِصَلة ذات ليست

لها. املعلمني واستجابِة املشكالت لتلك

التطويرية العملية عن نعرفه ما (1)

اتجاه يف الطالب يَدفع أن منا حاول َمْن ويستطيع األساسيات، ببعض نبدأ أن يُمكننا
ليست أنها العملية: هذه بخصوص أمور بأربعة يُخربك أن الذات وتنظيم االستقاللية
رسيًعا. تحدث وال ، خطِّيٍّ طابع ذات وليست متوقعة، بوترية تحُدث وال تلقائية، عملية
مستقلني متعلمني يَصريوا أن الطالب إىل بالنسبة مستحيل) شبه (وربما ا جدٍّ الصعب فِمن
الطالب منْح يجعل وهذا عنهم، بالنيابة التَّعلُّم قرارات جميع يتخذ آخر شخص ُوِجَد إذا
التطور؛ عملية من كاٍف غري جزء ولكنه رضوريٍّا، أمًرا السيطرة من قدر ملمارسة الُفرصة
الوجود من الرغم وعىل املرغوب، االتجاه يف التحرك بالرضورة يضمن ال الفرصة فتوفري
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اتكاليِّني متعلمني الطالب بعض يظل الذات، وتوجيه االستقاللية ع تُشجِّ ظروف ظلِّ يف
للغاية.

التقدم يكون أحيانًا عها، توقُّ يمكن بوترية مستقلِّني متعلِّمني إىل الطالب يتحول ال
الحركة، عىل ات مؤرشِّ أي توجد ال أخرى أحيان ويف ، نموٍّ طفرُة تحُدث وأحيانًا وثابتًا، بطيئًا
الدراسية الِفرقة وعىل ِحَدة، عىل طالب كل عىل للنمو املتفاوتة املعدالت هذه مالحظة ويُمكن
بعبارة الفكري، والتطور للنُّضج أخرى بعمليات تتأثر هذه النمو معدالت أنَّ شكَّ وال ككل.
السيطرة من كبريًا قدًرا املعلمون يمتلك وال الطالب. حياة يف يحدث آخر يشء بأي أخرى،
وهو أال املعلمني، لسيطرة يخضع بيشء أيًضا تتأثَّر النمو معدالت أن إال األمر، ذلك عىل

املادة. بدراسة الخاصة الدراسية والواجبات األنشطة سلسلة
يُحرزون ال أنهم يعني الخلف إىل تراُجعهم ثم األمام إىل الطالب اندفاع حقيقة إنَّ
من متنوعة مجموعة يُؤدُّوا أن امُلمكن فِمن كمتعلمني؛ تطورهم عملية يف خطيٍّا تقدًما
ضوء يسَطع فجأًة ثم عليهم، واضح تأثري أي ظهور دون املتعلم حول امُلتمرِكزة األنشطة
أمس، فيه كانوا الذي املوضع عىل ًما تقدُّ ويُحرزون األمَر يَستوعبون أنهم بمعنى التغيري؛
التَّعلُّم، بخصوص سيئًا قراًرا الطالب اتَّخذ فإذا أيًضا، صحيح العكس فإن ذلك، ورغم
راحتهم، منطقة عن بعيًدا يدفعهم الدراسية الواجبات أحد كان إذا أو العواقب، لوا وتحمَّ
بالنيابة التَّعلُّم قرارات يتخذ أن منه ليَطلبوا املعلم إىل ويعودون رسيًعا، يرتاجعون فقد
كيف يَعرفون منزلية واجبات ويُريدون يفعلون، بما أحد يُخربهم أن يريدون إنهم عنهم.
إىل بالنسبة مؤقت أمر هو الوراء إىل خطوات لبضع الرتاُجع هذا الحظ، ولُحسن يُؤدُّونها،

الطالب. معظم
يتحوَّلون إنهم تدريجي. نحو عىل االستقاللية إىل الطالب معظم يتحوَّل النهاية، يف
تحقيق يُمكنهم هل إذَن، الوقت. بمرور الذاتي بالتنظيم ويتمتَّعون مستقلني، متعلمني إىل
التقدم يبدو أحيانًا الواقع، يف عموًما. ال هي واإلجابة واحدة؟ دراسية مادة يف التحول هذا
والتجارب املعلم تأثري أن تتذكَّر أن املهم من الفرتات، تلك ويف ُمحبط. أمر وهذا ا، جدٍّ ضئيًال
من األوىل الطبعة إصدار منذ الدراسة. بانتهاء يَنتهي ال الطالب عىل املادة بدراسة الخاصة
بالتجارب الخاص املدى الطويل التأثري تدعم عملية أدلَّة برزت ،٢٠٠٢ عام الكتاب هذا
،(٢٠١٠) وإيربت-ماي ديرتينج أجراها التي الدراسة واستعانت املتعلم. حول امُلتمرِكزة
الخاصة اآلثار إلثبات سليم تجريبي بتصميم الثاني، الفصل يف عليها الضوء أُلقَي والتي
االستقصائي، والتَّعلُّم املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس مبادئ يُطبِّقان دراسيَّنْي بُمقرََّرين
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النهائية، السنة يف طالبًا وباعتبارهم األحياء. مادة بمنهج سابق وقت يف الطالب دَرسهما
العلوم تَعلُّم حول اآلراء استبيان يف املستوى رفيعة بتوصيفات الطالب هؤالء َحِظَي
عملية باعتبارها األحياء ملادة الطالب استيعاب إىل يشري (الذي األحياء علم بمادة الخاص
من األحياء ملادة القيايس االختبار يف أعىل، درجات قوا وحقَّ الِعلمي)، والتقيصِّ لالسِتقصاء

الدراسيَّنْي. املقرََّريْن هذين يدرسوا لم الذين النهائية السنة طالب
معظم تُغريِّ املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب عىل القائمة التعليمية البيئات إنَّ
املرغوب االتجاه يف أو نفسه، باإليقاع أو بالغة، بُرسعة التغيري هذا ق تُحقِّ ال ولكنها الطالب،
بها يتغري التي الطرق يخصُّ فيما االتساق من كاٍف قدر ثمة ذلك، من الرغم وعىل دوًما،
املراحل من مجموعة (١٩٩١) جرو ويقرتح معني. نموذج توليد إىل يُؤدِّي مما الطالب،
شيئًا بوصفها «ليس العملية هذه وَصف وقد الذاتي، التوجيه إىل االتكالية من لالنتقال
التَّعلُّم عون يُشجِّ ملن املستمرة املناقشة يف آخر سطًرا باعتبارها وإنما وحاسًما، ًدا محدَّ
«املناقشة» هذه تُسفر لم ولألسف، (ص١٧٤). الذاتي» التوجيه عىل القائم الحياة، مدى
ذلك، من الرغم وعىل تحديًدا، التقدُّم هذا إحراز تثبت أبحاث أو أخرى نماذج انتشار عن
وصف يف ومنطقيته دقته عىل يدلُّ مما واسع، نطاق عىل جرو نموذج إىل املراجع يف يُشار
تكون أن يجب «ال جرو: ويقول التقدم. إحراز سبيل يف املتعلمون بها يمرُّ التي املراحل
عَميلٍّ تجميع من ينشأ نتخذه إجراء كل فتقريبًا مفيدًة؛ تكون لكي صحيحة النظرية

(ص١٢٧). خاطئة» ملفاهيم
امُلستِقل: التَّعلُّم إىل االتكايل التَّعلُّم من التحول لسلسلة مراحل أربع جرو يصف
ويرشح الذاتي، بالتوجيه يتمتَّعون وال «اتكاليِّني»، املتعلمون يكون األوىل، املرحلة ففي
يُنجزونه، ما بخصوص مبارشة توجيهات يُعطيهم لطة للسُّ رمز إىل «يحتاجون أنهم جرو
امليضِّ بدء يف مساعدتهم أجل وِمن ص١٢٩). ،١٩٩١) يُنجزونه» ومتى يُنجزونه، وكيف
بتعلم «منشغلني يظلُّوا أن ينبغي إذ الطالب؛ هؤالء املعلم «يُدرِّب» بأن جرو يُويص قدًما،
ما افعل ثم إنجازه، بإمكانهم أن يظنون ما تفوق معايري ضع ومميزة. محددة مهارات

ص١٣٠). ،١٩٩١) النجاح» نحو لدفعهم رضوري هو
حدٍّ إىل الذاتي بالتوجيه ويتمتَّعون «االهتمام»، الطالب يُبدي التالية، املرحلة ويف
بأنفسهم ثقتهم بناء ويُمكن ألنفسهم، األهداف لوضع استعداد عىل يكونون حيث ما؛
يستلهم ما عادًة للتَّعلُّم. املتحمسني املعلمني أيدي عىل لديهم التَّعلُّم مهارات وتطوير
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الذي الوقت يف بهم، الخاص الحافز عىل ويَعثُرون ويكتسبونها املعلم حماسة الطالب
املرحلة. هذه خالل قدًما فيه يَمضون

التوجيه من طة متوسِّ مستويات إىل ويَصلون الطالب، «إرشاك» يتمُّ الثالثة، املرحلة ويف
يرغبون إنَّهم الخاصة. تعليمهم عملية يف كمشاركني أنفسهم رؤية يف ويرشعون الذاتي،
وفًقا وتعديلها العامة التَّعلُّم اسرتاتيجيات تطبيق يف ويَرشعون يتعلمون، كيف معرفة يف
من التَّعلُّم عىل انفتاًحا أكثر الطالب يكون املرحلة، هذه ويف للتَّعلُّم. يَبذلونها التي للجهود
امُلساعدين الرشكاء دور املعلمون يُؤدِّي أن ينبغي الوقت، ذلك ويف اآلخرين. ومع اآلَخرين
بانتظام الطالب يُقدِّم أن ينبغي بالتَّعلُّم. املتعلقة القرار اتخاذ عمليات يف امُلعاونني أو
والتوجيه النصح تقديم املعلمون يستطيع لكي عملهم؛ يف التقدم إحراز متابعة تقارير

بالتَّعلُّم. الخاصة القرارات اتخاذ أثناء للطالب
فبإمكانهم الذاتي»؛ «التوجيه ب فيه يتمتعون مستًوى إىل الطالب يصل النهاية، يف
بهم. الخاص العمل بها يَفي أن بد ال التي املعايري ويضعوا الخاصة، أهدافهم يُحدِّدوا أن
املوضوع، يَُدرِّسون «ال املرحلة هذه عند املعلمني أن ص١٣٥) ،١٩٩١) جرو ح ويُوضِّ
املعايري حول الطالب مع املعلمون ويتشاَور التَّعلُّم.» عىل الطالب قدرة ون ينمُّ … ولكن
يف املعلم يضع «قد املحتملني. وامُلساهمني حة املرجَّ املصادر وقائمة الزمنية والجداول
يُطلب حني إال ل يتدخَّ وال ليجتازه، غالبًا بمفرده املتعلم يرتُك ثم تحديًا، الرابعة املرحلة
ليَجتاز للُمتعلِّم السلطة يَمنح وإنما ذاته، بحد التحدِّي اجتياز يف يُساعد وال املساعدة، منه

(ص١٣٦). التحدي»
دراسة يف عنده من للبدء موضًعا أي مفيًدا، إطاًرا جرو اقرتحها التي املراحل تُقدِّم
الذاتي، بالتوجيه يتَّسمون الذين امُلستقلِّني املتعلمني بتشجيع املرتبطة التطويرية املشكالت
أن يُمكننا اإلطار، هذا ودون الصدد. هذا يف العمل من املزيد إىل تدعو الحاجة أن إال
بأفضل نجزم أن يُمكننا ال ولكننا العملية، يف لوا يتدخَّ أن للُمعلِّمني يتسنى كيف نقرتح
بناءً بها، االستعانة ينبغي األنشطة أو الدراسية الواجبات أي تحديد أو ل، للتَّدخُّ توقيت
امُلتعثِّرين. املتعلمني بفاعلية تدفع التدخالت أي أو بامُلتعلِّم، الخاصة التطور مرحلة عىل
وتَتناسب طالبنا، إىل بالنسبة جدوى ذات أنها تبدو للتدخل طرق يف منا بعٌض فكَّر ولقد
بها يَستعني وربما بنا، خاصة أمثلة التايل الجزء يف ونُقدِّم ندرسه، الذي املحتوى مع

بهم. الخاصة االستكشافات عندها من يبدءون انطالق كنقاط آخرون،
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الدراسية واألنشطة للواجبات التطويري التصميم (2)

كمتعلمني تُطوِّرهم َمن كلِّ عىل التَّعلُّمية األنشطة مع الطالب تجارب تُؤثِّر أن املنطقي من
وأنشطة واجبات تصميم يُمكن كيف هو: والسؤال التَّعلُّم، ملهارات واكتسابهم مستقلِّني
واحدة — للتصميم مختلفتان عمليتان وتُقدِّم األهداف. هذه تطوير م تُدعِّ بُطرق دراسية
إجابات بضَع — املستهَدفة التَّعلُّم مهارات تنمية واألخرى التدريجي، التصميم عليها أُطِلق

ُممكنة.

التدريجي التصميم (1-2)

مرة، من أكثر نفسه الدرايس الواجب أو النشاط الطالب يُؤدِّي التدريجي، التصميم داخل
التجارب لهذه ويمكن القصرية. القراءة اختبارات حالة يف كما عادًة، متكرِّر نحو عىل
بحيث تصميمها يُمكن أو املحتوى، تغيري مع فقط تماًما، تتشابَه أن بالتَّعلُّم الخاصة
يكون ربما جديد محتًوى إىل باإلضافة للتَّعلُّم، مختلفة مهارات عىل فيها مرحلة كل تُؤكِّد

للتوضيح: مباِرش بمثال أستعني دعني صعوبة. أكثر
صات التخصُّ من الكثري يف واالختالف الشبه أوجه بفاعلية املصفوفات ص تُلخِّ
معينة. بسمات ويُميَّز املحتوى يُصنَّف حيث هنا)؛ جيد مثال األحياء (ومادة الدراسية
تظهر اآلخر العمود وعىل واحد، عمود طول عىل محدَّدة سمات تُظهر مصفوفًة تخيل
والتصنيفات، السمات فيها تتقاطع التي الخاليا مع محددة أمثلة وتَتناسب التصنيفات.
كيف وسيتعلَّمون املحتوى، لتنظيم الوسيلة هذه فائدة امُلحنَّكون املتعلمون وسيُالحظ

أنفسهم. عىل اعتماًدا األدوات هذه مثل مون يُصمِّ
مون يُصمِّ كيف تطوًرا األقل التَّعلُّم مهارات ذوي االتكاليِّني املتعلمني تعليم ويُمكن
عىل يَشتمل جميعها املختلفة، األنشطة من سلسلة عرب تدريجيٍّ نحو عىل مصفوفًة
ولكن والسمات، بالتصنيفات مصفوفة الطالب بإعطاء تبدأ أن يُمكنك كما مصفوفات.
املحارضات، إحدى نهاية يف املحتوى لتلخيص كأداة بها تستعني ولعلَّك فارغة. خاليا ذات
مدى إىل وتشري النهاية، يف لهم امُلكتملة النسخة وتُتيح الطالب، بمساعدة الخاليا لتمأل
خاليا ذات مصفوفًة الطالب أعِط ذلك بعد بفاعلية. إياه وتلخيصها للمحتوى استعراضها
اجمع للتلخيص. صة املخصَّ املدة تلك أثناء بمفردهم يملئونها املرة هذه يف ولكن فارغة،
بهذا واستَِعن املحتوى، ملراجعة التالية املحارضة بداية يف بعَضها واعِرض املصفوفات،
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النشاط هذا إتْباع ويمكن صحيحة». «مصفوفة لتصميم الطالب مع للتعاون النشاط
سمات، بها يوجد وال تصنيفات، ذات بَمصفوفة الفرقة نصف يحظى حيث آخر؛ بنشاط
الطالب م قسِّ ثم تصنيفات. بها يوجد وال سمات، ذات بمصفوفة اآلخر النصف ويَحظى
زميَلنْي إىل ينضموا ثم الناقص، املصفوفة نْصف إلكمال رفاقهم مع ليَعملوا مجموعات يف

املصفوفة. إلكمال جميًعا ويتعاونون اآلخر، الجزء لديهما يكون األخرى املجموعة من
الدرايس الكتاب باستخدام املصفوفات إكمال عىل العمل الطالب يبدأ ما مرحلة عند
إلكمال اآلن استعداد عىل يكونون ربما املحارضة. يف ُقدِّم الذي املحتوى استخدام من بدًال
يكون أن ينبغي املرحلة، هذه وعند سمات، أو تصنيفات أي بال فارغة خاليا ذات مصفوفة
مجموعات، يف العمل هذا ببدء اسمح بأنفسهم. مصفوفات ابتكار لبدء مستعدِّين الطالب
ربما أيًضا، املرحلة تلك وعند أخرى، مجموعات مع عملها تشارك مجموعة كل واجعل
وإذا بالدرجات، يُحَسب قصري اختبار أو منزيل واجب من جزءًا املصفوفات ابتكار يكون
فسيُعزِّز باختبار، استخدامها، باألحرى أو مصفوفات، ابتكار ن يتضمَّ الذي العمل انتهى

وأهميته. العمل قيمة من هذا
التي الطريقة ح ويُوضِّ التدريجي، التصميم لهذا األساسية املالمح ح يُوضِّ كهذا مثال
تالية تجربة كل تُعزِّز بحيث تسلسل؛ يف الدراسية والواجبات األنشطة وضع بها يُمكن
أنواع جميع ترتيب ويمكن منها. مختلف جزء عىل تُركِّز أو التَّعلُّم، مهارات إحدى تنمية
املفاهيم خرائط ابتكار يَُعدُّ الطريقة. بهذه تدريجيٍّ نحٍو عىل الدراسية والواجبات األنشطة
لتحتوي تصميمها يمكن الجماعية األنشطة سلسلة حتى جيًدا، آخر مثاًال بها واالستعانة
الجماعية القرارات اتخاذ من املزيد تتطلَّب جماعية وإجراءات صعوبًة، أكثر مهامَّ عىل
الوحيدة الفائدة تكون األمر، يف وتُفكِّر لربهة ف تتوقَّ وعندما املسئوليات. من املزيد وتَحِمل

للممارسة. الفرصة توفري هي نفسه املنزيلِّ الواجب تكرار من
أو كبري بحث مثل الدراسية، الواجبات م نُقسِّ عندما ُمشابًها شيئًا ُمعظمنا يفعل
عنارص إىل األكرب املهمة م نُقسِّ فنحن بأكمله؛ دراسيٍّا فصًال يَستغرق جماعي مرشوع
للتعامل األسلوب هذا منَّا الكثريون يختار زمني. لجدول وفًقا تسلسل يف ونُرتِّبها متنوِّعة
السابقة الليلة يف ُكتبت األبحاث من مجموعة قراءة ل تَحمُّ نَستطيع ال ألننا األبحاث؛ مع
تدريجية عملية للطالب ويُقدِّم األبحاث، جودة ن يُحسِّ بهذا القيام إن تسليمها. ملوعد
متقدم مستًوى إىل التَّعلُّم مهارات تصل عندما الجامعية، املسرية نهاية ومع الخطوات.
لتسلسل وفًقا وترتيبه بأنفسهم، العمل تقسيم عىل قادرين الطالب يكون أن نأُمل أكثر،
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التي الوثائق إعداد يكون أن ينبغي النهائية، التخرج بمرشوعات الخاصة املوادِّ ويف زمني.
الدرايس. الواجب من جزءًا التخطيط عملية تصف

من سلسلة ابتكار عىل املشتملة — التصميم ة مهمَّ أن من التحذير إىل بحاجة لسُت
مهارات ي وتُنمِّ الدراسية، املادة بُمحتوى الخاصة املعرفة تَبني التي الدراسية الواجبات
املصفوفة مثال عليها بدا التي السهولة بقدر دوًما ليست — االستقاللية ع وتُشجِّ التَّعلُّم،
التَّعلُّم. َسري سجلِّ بواجبات الخاصة الشاقة التجارب واقع من هذا تعلمُت ولقد السابق.
تُتيح قد مفتوحة إجابة ذات كتابيًة ًة َمهمَّ أن تخيَّلت البداية، يف األمر ر أتصوَّ كنُت كما
إليهم، بالنسبة ومناسبة شائقة طريقة بأية الدراسية املادة محتوى إىل االستجابة للطالب
الدراسة، قاعة داخل يدور عما ُمْدَخًال التَّعلُّم، سري سجل يف يكتبوا، أن بإمكانهم كان
أو العمل أو املنزل من أمثلة عن أو باملوضوع، املرتبط الدرايس الكتاب محتوى عن أو
اللذَيْن والحرية االنفتاح مدى تَخيُّل بوسعي يكن ولم عنه، نتحدَّث كنا بما تتعلَّق األصدقاء
الطريقة بهذه األمر يَروا لم الطالب أن إال إياه، أعطيتهم الذي الدرايس الواجب هذا يُميِّزان
ى أتلقَّ بدأُت مكتبي، ويف املحارضة، وبعد املحارضة، أثناء تقريبًا، الحال ويف اإلطالق. عىل
يل ينبغي الذي ما التَّعلُّم. سري بسجل امُلْدَخل هذا من تُريدين الذي ما أَعرف «ال سؤاًال:
بامُلحتوى االهتمام إلثارة فرصًة الواجب هذا كون عن أخرى مرًة كالمي أعدُت كتابته؟»
ُطرق بعرش الدرايس الواجب أهداف أرشح أن عيلَّ يجب كان شخصيَّة. ِصَلة ذا وجعله
قاعة اجتاح الذي العام والقلق واألسئلة االرتباك أنَّ إال يُريدونه، كانوا ما أردُت مختلفة.

. استمرَّ الدرايس الواجب بخصوص الدراسة
أكثر أهتمَّ أن قررُت التايل الدرايس الفصل يف ولكنَّني ُمثابرة، يف العمل واصلُت
كتابته، لهم ينبغي ما الطالب يَعرف لم فإذا األول، امللَحق يف َحيلِّ وأَستعرض باملشكلة،
مجموعة عىل التَّعلُّم سري بسجل ُمْدَخل كل يحتوي أُخربهم. أن إال يل حيلة ال حينئذ حسنًا
لقد األسئلة. هذه من سؤال كل عن تجيب فقرة الطالب ويكتب التشجيعية، األسئلة من
يف التفكري يتمَّ ولم التطبيق، مهارات تُنمَّ لم ولكن — الشكاوى واختَفت — املشكلة ُحلَّت
أو السيطرة زمام طالب أيُّ يتولَّ ولم شخصية، بصفة وتطبيقه الدراسية املادة ُمحتوى
تحديد إىل (باإلضافة التَّعلُّم َسري سجلِّ بُمْدَخالت الخاص امُلحتوى بخصوص قراًرا اتخذ
تقريبًا يشء بكل َحيلِّ ى ضحَّ لقد األساس، يف ال). أم املطلوب امُلْدَخل سيَكتب كان إذا ما

املتعلم. حول ُمتمركًزا الدرايس الواجب جعل
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بحيث الدرايس الواجب تصميم إعادة عىل عملُت تالية، دراسية فصول عدة َمدار وعىل
بأسئلة بدأُت الدرايس. املحتوى يُطبِّقون كيف امُلْدَخالت، كتابة عملية أثناء الطالب، يتعلَّم
تشجيعية أسئلة ذات ُمْدَخالت كتبُت ثم بالضبط، يفعلونه بما الطالب تُخرب تشجيعية
أسئلة سلسلة كتبُت ثم عنها، ليُجيبوا أسئلة ثالثة يختارون الطالب وجعلُت متعدِّدة،
عامة، موضوعات حددُت ثم عنها، اإلجابة قبل تعديلها اختيار الطالب ومنحُت تشجيعية،
امُلْدَخالت كانت النهاية، ويف الخاصة، التشجيعية أسئلتهم يكتبوا أن الطالب من وطلبُت
وصل وعندما عنها. وأجابوا التشجيعية أسئلتهم الطالب ابتكر حيث فارغة؛ صفحات
الُقدرة لهم راقت مًدى أيِّ إىل بتسجيل سعداء منهم كبري عدد كان املرحلة، تلك إىل الطالب

بُمفردهم. عنها واإلجابة التشجيعية أسئلتهم كتابة عىل
والتفكري كثريًا، يتكرَّر درايس فحصواجب عىل القدرة عىل التدريجي التصميم يعتمد
الطالب يقود ا عامٍّ ًما تقدُّ ق وتُحقِّ معيَّنة مهارات ي تُنمِّ للتطبيق قابلة تجارب سلسلة يف
ة َمهمَّ باعتباره األمر هذا يف نُفكِّر أن امُلفيد وِمن الذات. وتنظيم االستقاللية اتجاه يف
تَعلُّم عىل تأثريه مالحظة أثناء النشاط أو الدرايس الواجب سمات فيها تُعدَّل تطويرية

جانبه. من وتقييمه الطالب

امُلستهَدفة التَّعلُّم مهارات تنمية (2-2)

ي تُنمِّ بحيث ُمتسلسل؛ بشكل وترتيبها الفردية واألنشطة الواجبات تصميم إىل باإلضافة
امُلتمرِكز التدريس ألسلوب املتَّبعون املعلمون يُفكِّر منهجية، أكثر نحو عىل التَّعلُّم مهارات
باملادة املوجودة الدراسية والواجبات األنشطة جميع ارتباط مدى يف أيًضا املتعلم حول
فعاليات باعتبارها دراسية وأنشطًة واجبات الطالب يُؤدِّي ما فكثريًا ببعض، بعضها
الطالب نجعل إننا باألساس. كذلك هي ألنها ببعض؛ بعضها ُمرتبطة غري منفصلة
خطَّطنا ألنَّنا ال أيًضا)، (واهتمامنا باملادة اهتمامهم إلبقاء كطريقة مختلفة مهامَّ يُنجزون
التعليمية. األهداف لتَحقيق مًعا التعاون بهدف املختلفة التعليمية الخربات تلك لَخوض
مني للُمصمِّ نموذًجا لسنا نحن للغاية): مألوفة لعلَّها (أو اآلن مألوفة العبارة هذه وتُعدُّ

نكون. أن ينبغي كما الواعني التعليميِّني
الدراسية الواجبات من ملجموعة يُمكن كيف ومبارش بسيط مثال ح يُوضِّ أخرى، مرًة
بواجب نَستعني دعونا أكثر. ومنهجيَّة منظَّمة بطريقة التَّعلُّم مهارات ي تُنمِّ أن واألنشطة
بصفة تُعَقد قصرية واختبارات وبحثنَْي، موضوعية، أمثلة ثالثة ما: حدٍّ إىل نموذجي درايس
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هذه الدراسة. قاعة داخل واملشاركة القراءة واجب تُغطِّي اإلنرتنت شبكة عرب منتظمة
هنا نُناقشها ال ولكنَّنا الدراسية، املادة بمحتوى الخاصة املعرفة ي تُنمِّ الدراسية الواجبات
املجموعة وهذه املناقشة. لتلك رضورية باملحتوى الوثيقة صية التخصُّ املعرفة تواُفر ألنَّ
تَشتِمل وربما التَّعلُّم. مهارات لتنمية أيًضا استخدامها يُمكن الدراسية الواجبات من
الذاتي)، التقييم مهارات (تنمية الذات تأمل عىل تنميتُها، يُمكن التي الكامنة، املهارات
من بمزيد اإلحساس وتَشجيع القراءة، مهارات وتحسني النقدي، التفكري مهارات وتعزيز
املهارات. من كبريًا عدًدا تضمَّ أن فيُمِكن الدراسة، قاعة داخل يَحُدث ما تجاه املسئولية
بطريقة الطالب يها يُنمِّ املهارات من محدَّدة غري كبرية مجموعة تكون أال ينبغي لكن
املادة. دراسة أثناء يرام ما خري عىل كلها األمور تصري أن رشيطة ما، نوًعا ُمتمايزة غري
يحتاج التي التَّعلُّم مهارات جميع وا يُنمُّ أن واحد مدرِّس أو واحدة مادة تستطيع فال
املهارات وأفضل معينة، مهارات تَستهدف أن األفضل فِمن إليها. املستقلون املتعلمون

يَدُرسونها. التي العلمية املادة إلجادة الرضورية املهارات تلك هي لتَستهدفها
يكون أن التحديد وجه عىل نريد إننا الذات، ل تأمُّ مهارة استهداف قرَّرنا إنَّنا لنقل
عىل عملهم جودة وتقييم نقديٍّ نحٍو عىل تحضريهم عمليات تقييم عىل قادرين الطالب
يَحتوي الطالب. معظم يَمتلُكها ال مهارات ويَصفان كبري، الهدَفنْي هذَين ِكال دقيق. نحو
الدراسية الواجبات من املجموعة بهذه تَستعني التي األنشطة من مجموعة عىل ٩-١ املربَّع
من املجموعة بهذه االستعانة طريق عن أنه بمعنى الذاتي؛ التقييم مهارات تنمية لبدء
عن التوقُّف نُقرِّر ما عادًة أننا إال األهداف، هذه تحقيق عىل نعمل الدراسية الواجبات

إنجازها.
املعرفة واكتساب املحتوى تحصيل ال املهارات، تنمية تستهدف األنشطة هذه بالطبع،
وقتًا ليس األنشطة لهذه ص املخصَّ والوقت املهارات، لتنمية باملحتوى تَستعني فأنَت به؛
بذلك. القيام يُربِّر الذي السبب عىل الخامس الفصل ويحتوي املحتوى، لتغطية ُمستخدًما
أوضحْت كما ولكن املعلمني. إىل بالنسبة العمل من املزيد تعني األنشطة هذه وبالتأكيد
تصميم ابتكار ويُمكن ورصيح، واضح تدريب دون ا جيدٍّ املهارات ى تُنمَّ ال كثرية، فصوٌل
عنها يَنتج األنشطة هذه من والكثري للسيطرة. للخضوع قابلًة أعباؤه تكون بحيث للعمل
الرسيعة بالتقييمات له االستجابة يمكن عمل أو بالدرجات، تقييمه إىل يحتاج ال عمل

واليسرية.
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تهدف الدراسية الواجبات من مجموعة إطار يف مدرجة أنشطة :٩-١ مربع
الذات تأمل مهارات تنمية إىل

لالختبارات االستعداد

يُخطِّط التي لألساليب ووصف زمني جدول عىل تحتوي لالختبار، استعداد خطة الطالب يُحرضِّ •
حلِّه. من انتهوا الذي باالختبار الخطة هذه الطالب يُرفق ثم التباعها، الطالب

اتباع تمَّ هل االختبار، إجابات تصحيح محارضة أثناء االستعداد خطط والطالب املعلم يُناقش •
التي املذاكرة لخطة رسيًعا تحليًال الطالب يُِعدُّ ثماَرها؟ آتت التي املذاكرة أساليب ما الخطط؟ هذه

اختباراتهم. درجة تسجيل أرادوا إذا اختباراتهم تسليم عند يُرفقوها أن يجب
بها ويَستعني قصرية، بفرتة التايل االختبار قبل االستعداد بخطة الخاصة التحليالت إليهم يُعاُد •

التايل. باالختبار الخاصة املذاكرة خطَّة إلعداد الطالب

البحثية لألوراق نقدية مراَجعات

الجملة تحت خطٍّ وضع (إنَّ بهم الخاص البحث فكرة ح تُوضِّ التي الرئيسية الجملة الطالب يُحدِّد •
هنا). نفًعا يُجدي الرئيسية

البحث. يف فقرة أفضل أنها يظنُّون التي الفقرة بجوار نجمًة الطالب يضُع •
لكتابتها. كبرية صعوبة واجهوا التي الفقرة الطالب د يُحدِّ •

املحدَّدة الجوانب بعض بخصوص تقييًما املعلم من الطالب يَطلُب البحثية، الورقة نهاية يف •
بالبحث. الخاصة

قصرية بمالحظة املعلم تقييم عىل الطالب يردُّ معرفتها، أجل من أو درجاتهم تسجيل أجل من •
املستهدفة الجوانب هذه وتَُرسد التالية، البحثية الورقة يف تحسينها يُستهَدف ثالثة أو جانبنَي تُحدِّد

التايل. للبحث األوىل الصفحة من العلوي الجزء يف
التي التشجيعية األسئلة ببعض االستعانة طريق عن واحدة، ورقة من تتكون مذكرًة املعلم يُعدُّ •
يُشكِّل التفاصيل). من ملزيد السابع الفصل (انظر األقران لتقييم (٢٠٠٣) نيلسون ليندا ابتكرتها
املذكرة يف املوجودة التشجيعية األسئلة عىل ويردُّون املسوَّدات، ويَتبادلون ثنائية، مجموعات الطالب

شفهيٍّا. ذلك بعد ثم البداية، يف كتابًة

القصرية االختبارات

تَقضيه؟ الوقت من كم تقرأ؟ متى القراءة: اسرتاتيجيات حول رسيًعا استطالًعا الطالب ل يُكمِّ •
تستخدم أم الهامش، عىل مالحظات تكتب أم خطٍّا، (تضع الدرايس الكتاب مع تتفاعل كيف
بالقراءات الخاص الواجب عن تتحدَّث أم القراءة، أثناء املحارضة يف دوَّنتَها التي املالحظات
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أو عمليتنَي اسرتاتيجيتنَي عىل مركًزا الطالب، مع ويُناقشها النتائج، املعلم ل يُسجِّ الزمالء)؟ أحد مع
القصري. االختبار درجات من ن تُحسِّ قد اسرتاتيجيات ثالث

اآلخرين الطالب يَنصحوا أن القصرية االختبارات يف حسنًا بالءً يُبلون الذين الطالب من يُطَلب •
القراءة. باسرتاتيجيات

األفكار من ملزيد السابع الفصل (انظر باالختبار عة املتوقَّ األسئلة لتقديم فرصًة الطالب يُمنَح •
االختبار). ألسئلة الطالب وضع بخصوص

املشاركة

داخل اتباعها يتمُّ التي املشاركة أساليَب تَستكشف للِفرقة جماعية ملناقشٍة االستعداد أجل من •
فيما الواردة كتلك مطالب، عن تجيب املعلم إىل إلكرتوني بريٍد رسالَة الطالب يُرسل الدراسة، قاعة

ييل:
املاضية. القليلة األسابيع مدار عىل املحارضة يف بها شاركَت مساهمات ثالثة أو مساهمتنَي اذكر –
طرحه سؤاًال أو الفهم، عىل ساعدَك أو تتذكره، تزال وال املحارضة يف الزمالء أحد قاله تعليًقا حدِّد –

عنه. اإلجابة تُتمَّ أن وأردَت آَخر زميل
املادة. هذه بمحارضات املشاركة فاعلية تَزيد أن شأنها من التي امُلقرتحات بعض للمعلم اذكر –

بمحارضات املشاركة مستوى ن يُحسِّ أن شأنه وِمن مختلف نحو عىل تفعله أن بإمكانك الذي ما –
املادة؟ هذه

يف تقديمه تم الذي بالتقييم استعن الدراسة. قاعة داخل حدوثها أثناء املشاركة أساليب ناِقْش •
القياَم املعلم وسيحاول الدراسية الِفرقة ستُحاول محدَّدة أشياء ثالثة أو بشيئنَْي اختتم سابق. وقت

الدراسة. قاعة داخل املناقشات فاعلية لزيادة بها
املحارضة هذه داخل الطالب بها يُساهم التي واألسئلة التعليقات إىل بانتظام املعلم يُشري •
تجعل التي وأسئلتهم الطالب تعليقات نوعية لتوضيح إياها مستخدًما السابقة، واملحارضات

قيمة. املشاركة

من هنا، وصفتُهما كما املستهدفة، املهارات وتنمية التدريجي التصميم يَُعدُّ
املوضوَعني هذَين وغياب الرتبوية. األدبيات يف ذكُرها يأتي ما نادًرا التي املوضوعات
يف التدريس هيئات أعضاء يُفكِّر ال فعادًة الفصل؛ هذا افتتاحية يف عليه أكَّدنا ما ح يُوضِّ
ذلك، ومع الدراسية. باملناهج ة الخاصَّ التجارب وتصميم كُمتعلمني، الطالب كفاءة رفع
شديد االستثنائيَّني النموذَجني هذَين محتوى أن من الرغم وعىل استثناءَين، أذكر أن أودُّ
املعرفة من النوع هذا وفائدة قيمة عىل يُؤكِّدان فإنهما معني، درايس بتخصص االرتباط
السياسية العلوم طالب لدى الكمية املهارات تنمية عن (٢٠٠٩) بوشلر كتَب الرتبوية.
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الكميِّ املنهج تدريس أسلوب أمام األسايسُّ «العائق قائًال: الرياضيات مادة يَكرهون الذين
مطلًقا لهم يُدرَّس لم الطالب هؤالء أن هو الرياضيات ُرهاب من يُعانون الذين للطالب
لدى خاطئة مفاهيم خمسة بوشلر مقال ويُحدِّد (ص٥٢٧). الرياضيات» يتعلَّمون كيف
ال الخاطئة املفاهيم (وهذه الرياضيات مادة تعلم بُخصوص السياسية العلوم طالب
واسرتاتيجيات نصائح يُقدِّم ذلك، وبعد وحدهم). السياسية العلوم طالب عىل تقترص
مقال إنه الخاطئة. املفاهيم هذه وْهم من الطالب لتحرير بها االستعانة للُمعلمني يُمكن

مختلفة. أنشطة تطوير طريق عن معينة مهارة تنمية يستهدف للغاية ُمفيد
العلوم مجال يف عاملتان وهما ،(٢٠١١) بريد وفانيسا فيتزجريالد جينيفر تَقرتح
املعلمني كاهل عىل تقع مهمة أهم هي النقدي التفكري أساليب تدريس ة مهمَّ أن السياسية،
أيًضا. أخرى مجاالت يف املعلمني من الكثري الرأي يف معهما يتَّفق وقد املجال، هذا يف
التفكري ألنشطة أنواع أربعة عىل تَشتمل الدراسية الواجبات من مجموعًة مقالُهما ويَِصف
صات تخصُّ يفيد وال ما، حدٍّ إىل معنيَّ درايس ص بتخصُّ مرتبط تَقرتحانه ما النقدي.
«نحن التايل: االقتباس يف تتمثَّل مقالهما يف املذكورة املهمة النقاط إحدى أن إال أخرى،
يُتيحون فإنهم للطالب، فعالة أنشطًة التدريس هيئات أعضاء ر يُطوِّ عندما أنه نقرتح
التكنولوجيا جَعلِت ولقد (ص٦١٩). أوسع» نطاق عىل لزمالئهم التطويرية الخطط هذه
إلكرتونية مواقع يدعم الدراسية صات التخصُّ من كبري وعدد للتطبيق، قابًال الخيار هذا
تدُعوان املحارضتنَي هاتنَي أن إال طيبة، بداية هذه متنوِّعة. تعليمية موارد عىل تحتوي
ص تخصُّ يوجد وهل معيَّنة. مهارات تنمية تستهدف الدراسية الواجبات من مجموعة إىل
ذات مهارات تنمية عىل تُركِّز التي الدراسية الواجبات مجموعة من يستفيد لن درايس
الواجبات من املجموعة هذه أن أيًضا املقال هذا ح ويُوضِّ الدرايس؟ ص التخصُّ لهذا أهمية
العلمي املستوى عىل تحدٍّ بمنزلة بِحرص، وتقييمها وتطبيقها تصميُمها تمَّ التي الدراسية

بالتأكيد. ثماره سيؤتي املجهود هذا لكنَّ والفكري،

الطالب مهارات تنمية بهدف الدراسية والواجبات األنشطة تصميم يُمكن باختصار،
أن يعني بهذا والقيام الذاتي، والتنظيم الذاتي بالتوجيه يتَّسمون ُمتعلِّمني باعتبارهم
أمام املاثل والتحدِّي الهادف. التخطيط طريق عن وإنما صدفًة، يحدث ال تطوُّرهم
بنجاح التدخل كيفية اكتشاف هو املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس يتبعون الذين املعلمني
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وقد بحرص. َمة وُمصمَّ ُمتسلسلة تعليمية تجارب إتاحة طريق عن هذه التطور عملية يف
َمة ُمصمَّ دراسية وواجبات أنشطة طريق عن بذلك القيام إمكانية القسم هذا يف استكشفنا

املستهدفة. املهارات تنمية خالل وِمن تدريجي، نحو عىل

الدراسية للمناهج تطويري تصميم (3)

أنَّ وهو أال الكتاب، هذا من األوىل الطبعة إصدار منذ كثريًا يتغري لم آخر يشء ثمة
واحدة مادة يف املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس بتجربة يمرُّون يزالون ال الطالب معظم
بتجارب صدفًة يمرُّون الطالب فإنَّ معينة، مادة مستوى عىل التغيري يَحدث وعندما فقط،
هذا من تجارب بضع أو واحدًة تجربًة يعيشون فلعلَّهم املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس
يف بها االستشهاد تمَّ التي األدلَّة أثبتَت وقد اإلطالق، عىل منها أيٍّا يَعيشون ال أو النوع،
الطالب حياة يف فارًقا تُحِدث قد واحدة دراسية مادًة أنَّ الكتاب هذا من سابق موضع
أعظم يكون أن يمكن التأثري هذا أنَّ يف شكٍّ من ما لكن ،(٢٠١٠ وإيربت-ماي، (ديرتينج
لو أكثر يتعاَظم أنه كما الطريقة، بهذه واحدة مادة من أكثر درسوا الطالب أنَّ لو كثريًا

تطويرية. سلسلة هيئة عىل لتكون مت ُصمِّ املواد هذه أن
املواد بني تربط التي التَّعلُّم شبكات هي املالحظة تستحقُّ التي التغيري جوانب أحد
اآلن، االستخدام قيد التَّعلُّم لشبكات متنوعة نماذج ة ثمَّ بعض. مع بعضها الدراسية
ببعض؛ بعضها التَّعلُّم وتجارب املحتوى يربطها دراسية مواد عىل تشتمل ومعظمها
موضوعات وكانت اإلنشائية، والكتابة السياسية العلوم مادتي بدراسة الطالب قام حيث
العلوم مادة من مأخوذ محتوى عىل تشتمل اإلنشائية الكتابة مادة يف املستخدمة األبحاث
التَّعلُّم تجارب أن تقرتح الرتبوية األدبيات يف واردة أبحاث توجد ال ذلك، ورغم السياسية،
باملتعلمني الخاصة التَّعلُّم مهارات تنمية بهدف تصميمها تمَّ الدراسية املواد هذه يف املتاحة
املواد من مجموعة تتسم مًدى أيِّ إىل بتحديد ا مهتمٍّ كنَت وإذا ذاتيٍّا. وامُلنظمني امُلستقلِّني
مًدى أيِّ إىل حتى أو — املتعلم حول ُمتمركزة بكونها الدراسية الربامج أو املناهج أو
بونتيجا ولورا بلومربج فيليس طوَّرت فلقد — املتعلم حول ُمتمركزة ستك مؤسَّ تكون قد
تغيريات الخمسة من ُمستخَلًصا عنًرصا وعرشين تسعة عىل مبنية تقييمية قواعد (٢٠١١)
الدراسية املناهج أحد عىل القواعد هذه طبََّقتا وقد الكتاب، هذا يف حة املوضَّ األساسية

استخدامها. لتوضيح
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الصبغة إضفاء يَعنيه ما دراسِة يف — األوىل الطبعة إصدار منذ نُرشا — كتابان رشع
وعنوانه: األول، الكتاب ويُناقش املتعلم. حول امُلتمرِكزة التعليمية الخربات عىل املؤسسية
لتحسني باإلداريني خاص عمل إطار املتعلم: حول امُلتمرِكز الجامعي الحرم «قيادة
الرضورية األكاديمية القيادة نوعية ،(٢٠١٠ وكولني، (هاريس الطالب» لدى التَّعلُّم نواتج
يس املؤسَّ املناخ ونوعية متعلمني، باعتبارهم الطالب، عىل تُركِّز دراسية مناهج لتطوير
الكتاب أما عليه. ويُكافئهم املجال هذا يف االبتكار عىل التدريس هيئات أعضاء ع يُشجِّ الذي
صهذا ويُلخِّ .(٢٠١٢ ورينهولد، وهاريس الدرايس(كولني املنهج تطوير عىل فريكز الثاني
التسلسل عن ويتحدَّث املتعلم، حول امُلتمرِكزة الدراسية للمناهج املميزة السمات الكتاب
املناهج لهذه نماذج عىل يحتوي أنه كله ذلك من واألهم الدراسية، املواد عرب التطويري
باستخدام ني املهتمِّ األكاديميِّني والقادة التدريس هيئات أعضاء إىل فبالنسبة الدراسية،
يَشتِمل مختلفة، مناهج عرب دراسية مواد عدة يف املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب

مفيد. محتًوى عىل املصدران هذان

لالنطالق جيدة نقاط (4)

االسرتاتيجيات ما عندها، من لالنطالق امُلناسبة النقاط عن العمل ِوَرش يف أُسأل ما كثريًا
امُلتمرِكزة التجارب من قليل بعدد الطالب يَحظى عندما نحو أفضل عىل ثماَرها تؤتي التي
بهذه املعلمون يَستعني ال وعندما اإلطالق، عىل منها بأيٍّ يَحَظون ال أو املتعلم، حول
بخصوص نصائح بضع أُقدِّم دعوني املحدَّدة، امُلقرتحات عرض وقبل بانتظام. األساليب

التدريسية: األساليب هذه لتطبيق األوىل امُلحاوالت
يف جزئيٍّا يصبُّ هذا عالية: النجاح فرصة فيه درايستكون واجٍب أو بنشاط ابدأ
عىل األمور تَِرس ولم املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب أحد جربَت فإذا املعلم، مصلحة
ووجدته شيئًا جربَت ما وإذا منها. آَخر أسلوب لتجربة لديك الحافز يرتاجع يرام، ما خري
جزئيٍّا القرار هذا يصبُّ سواء. حدٍّ عىل والطالب املعلم لدى الحافز يزيد فهذا نفًعا، يُجدي
دراسيٍّا واجبًا يُنجزون أو ما نشاط يف الطالب يشارك فعندما أيًضا؛ الطالب مصلحة يف
أشبه فهذا والسعادة، بالنجاح الشعور ينتابهم وال التَّعلُّم تجارب من جديدة نوعية يمثل

املقاومة. نريان يُشعل أي الهشيم، يف النار يُرضم الذي الثقاب بعود
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نفسك ترى أن يُمكنك نشاط سهل، بنشاط البدء أيًضا يعني هذا املعلمني، إىل بالنسبة
إىل وبالنسبة إياه. تدريسك وطريقة تدرُسه الذي املحتوى مع ويَتناسب تأديته يف تنجح
قبل، من تُجرِّبها لم التي األساليب ببعض تستعني أن الرائع من خربة، األكثر املعلمني
مداركنا ع تُوسِّ نُموٍّ ُفَرص إىل بحاجة إننا مؤكدة. غري نتائج طياتها يف تحمل والتي
تنجزه أن يُمكنك بيشء تبدأ أن األفضل فمن البداية؛ يف ليس ولكن األمام، إىل وتدفعنا

وثقة. بهدوء
املحتوى تُناسب املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس أساليب هل اكتشاف أردَت إذا
البحثية األدلة وجود من الرغم فعىل ُمتواضعًة: بداية فابدأ وتُناسبطالبك، الخاصبك
بخصوجدوى دوًما، يرتدَّد ُملحٌّ سؤال فثمة األساليب، بهذه اقتنعوا بمن الخاصة والتجارب
األساليب بعض تجربة هي الحالة، هذه يف نصيحة، وأفضل استخدامها. عند األساليب هذه
حرص إنَّ منها. املرجوَّ ق تُحقِّ األساليب هذه كانت إذا ما لرتى — فقط واحد أسلوب ربما —
الجديدة األساليب هذه إىل انتباهك كامل تُوِيل أن عليك ل يُسهِّ املستخدمة األساليب عدد
باالستعانة املخاطرة تريد ال كنَت فإذا نجاحها، فرصة من يزيد الذي األمر تشتيت، دون
الشعور انتابك وإذا قصري، اختبار يف الجماعي الحل أسلوب جرب جماعي، باختبار
واحدة، سياسة عىل يعملون دعهم طالبك، سيَقرتحها التي السياسات نوعية حيال بالقلق
يَقرتحون دعهم أو بينها، من واحدًة يختارون واجعلهم ممكنة، نسخ ثالث وامنحهم
الدراسية الواجبات الختيار لطالبك السماح كان إذا عليها. بُموافقِتك مرهونة سياسًة
بالواجبات خاصة اختيارات عدة بني يَختاروا أن لهم اسمح رضورية، غري مبالغة يَبدو
ساورتك إذا أخرى، بعبارة الدرايس، الواجب لنفس مختلفة تنويعات بني من أو الدراسية،
تزخر الرتبوية فاألدبيات النصيحة؛ هذه صحة يف شك لديَّ ليس الحذر. فتََوخَّ الشكوك
أحدثت التي املتعلم، حول امُلتمرِكز بالتدريس الخاصة الصغرية التغيريات عىل باألمثلة

بها. املتشكِّكني إلقناع كافيًا فارًقا
واألنشطة الواجبات من الكثري إنَّ واحتياجاتك: الطالب احتياجات بني وازن
الطالب تجعل الكتاب بهذا أخرى مواضع يف حة املوضَّ املتعلم حول امُلتمرِكزة الدراسية
أنشطة أو قبل، من يؤدُّوها لم مهامَّ مثل ومختلفة، جديدة تعلم تجارب يف يُشاركون
يف التفكري املهم من يُنجزونها. املعلمني يرتكوا أن اعتادوا مهامَّ أو القرار، اتخاذ ن تتضمَّ

البداية. يف معها التعامل الطالب يستطيع التي الجديدة الخيارات عدد
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تحوُّلية لتَجاِرب املعلمني خوض حيال بالقلق الدائم بشعوري متصلة النَّصيحة وهذه
قراءة أو عمل ورشة حضور جراء من ذلك أكان سواء التدريس، يف األسلوب هذا التباع
بأكمله التدريس عالم ليُنريوا استعداد عىل ويَكونون الضوء املعلمون هؤالء يرى كتاب.
كثرية أشياء بتغيري البدء ويُقرِّرون يشء، كل تغيري يف ُمِلحة برغبة ويَشعرون الضوء، بهذا
يقرأ أن الشعور هذا يَنتابه معلم كل من أطلب أن بإمكاني كان لو أتمنى واحدة. دفعة
عدد تطبيق التدريس هيئات أعضاء فيهما حاَول للغاية، فاشلتنَْي تجربتنَْي يَصفان مقاَلنْي

االستيعاب. عىل طالبهم ُقدرة فاَق األساليب هذه من كبري
ويُدرِّس مؤخًرا الدكتوراه درجة عىل حاصل كأستاذ تجاربه (٢٠٠٤) نويل يصف
قد يكن ولم الطالب، لدى كبري باهتمام تحظى ال التي األعمال إدارة ماجستري مواد إحدى
ُمرهًقا كنُت النهاية، ويف وواثًقا. ًسا ُمتحمِّ كنُت املادة، تدريس بداية «يف قبل: من َدرَّسها
وهو والنهاية، البداية بني امُلنتصف يف حدث ما املقال يصف هكذا (ص١٨٨). ومرتبًكا»
أنه افرتض إذ البداية: يف وضعها خاطئة افرتاضات ثالثة نويل يَذكر رائًعا. ليس أمر
األفكار هذه اعتناق شأنهم من فإنَّ املادة، عن الجديدة أفكاره للطالب يرشح أن بُمجرَّد
مفتوحة املهامِّ أداء يف راغبني سيكونون البارعني األذكياء الطالب أن وافرتض الفور، عىل
أكن «لم األمر. هذا إنجاح عىل قادر أنه وافرتض لهم، مها صمَّ قد كان التي النهايات،
هذا عىل شيئًا أفعل لم أنَّني رغم ، قطُّ الدراسة قاعة داخل جديدة أشياء تجربة أخىش
الدراسة قاعات داخل مشكالت واجهُت لقد بالطبع، قبل. من الجذري االختالف من القدر
أتحىل أن بي حريٍّا كان الصورة. بهذه بي عصفت مشكلة قط أواجه لم أنني إال ذلك، قبل
الالفتة أمانتك عىل نويل يا لك شكًرا (ص١٩١). تُثار» مشكلة أي مع التعامل عىل بالقدرة

للنظر.
السنوات لطالب الرفيع املستوى مقرَّرات أحد بتدريس (٢٠٠٩) ألربز شرييل تطوعت
إياها ُمعتربًة الهائلة، «الحماسة من ُمفرط بقدر ذلك وفعلت االجتماع. علم بقسم النهائية
غري األولية األفعال ردود شكلت لكن الجديدة. الرتبوية األساليب بعض لتطبيق فرصة
(ص٢٧٠). الطويلة» املهنية مسريتي يف امُلحبطة التجارب أكثر الطالب جانب من عة املتوقَّ
لتغيري محاولتي «كانت تقول: كتبْت حيث للغاية؛ مفيد الطالب فعل لرد تحليلها إن
من الطالب بأنَّ القائل االفرتاض إىل مستندًة الجامعي» «لألستاذ املعتادة السلوكيات
هذا تطبيق أن إال أجلهم، من املحاولة هذه تُحدثها التي بالتغيريات بوا يُرحِّ أن شأنهم
إمكانية تجاه الطالب بعض بها يَشُعر التي االرتياح درجة أدرك جعلني عجالة يف التغيري
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الخاص امُللهم التحليل هذا عىل ألربز شرييل يا لِك شكًرا (ص٢٧٤). الحالية» األدوار ع تَوقُّ
التطويري. املستوى عىل لالستعداد الخاطئة بالتقديرات

واملألوفة الجديدة واألنشطة االسرتاتيجيات من مزيًجا أن اكتشفُت تجربتي، واقع ومن
جديدة نوعية يف الطالب يُشارك حيث املستجدين؛ الطالب مع املرجوة النتائج أفضل ق يُحقِّ
معتاد غري جماعيٍّا نشاًطا نُؤدِّي فنحن لهم. مألوف بيشء هذا يُتْبَع ثم التَّعلُّم، تجارب من
ليس املعتادة. النقاشية املحارضات سلسلة إىل نعود التايل اليوم ويف الدراسة، قاعة داخل
يفلت ال بحيث منها؛ الكايف القدر تغيري تمَّ ولكن جديًدا، الدراسية املادة هذه يف يشءٍ كل

معتاًدا. مقرًَّرا ليس الدرايس املقرر هذا أنَّ حقيقة من طالب أي
جيدة نقاط وهذه «للمستجدين»، عة املتوقَّ األنشطة من عدًدا ٩-٢ املربع يرسد
نجاح فرصة وتتعزَّز سواء. حد عىل والطالب التدريس هيئات أعضاء من لكلٍّ لالنطالق
النشاط يَتناسب بحيث التعديالت؛ املعلمون يُجري عندما املستقبل يف للتَّعلُّم تجربة أي
بعبارة والتَّعلُّم. التدريس مستوى عىل وضَعهم تُميِّز التي السمات مع الدرايس الواجب أو

الخاص. بأسلوبك مميَّزة االسرتاتيجيات هذه اجعل أخرى،

والطالب املعلمني إىل بالنسبة لالنطالق جيدة نقاط :٩-٢ مربع

ما بخصوص متكرِّر، نحو وعىل بانتظام الطالب، عىل األسئلة بطرح ابدأ التعليمي: السؤال
أثناء االجتماعية الحوارات يف األسئلة عليهم اطرح يتعلمونه. كيف ذلك، من واألهم بل يتعلمونه،
اطلب إياه. تَعلُّمك وطريقة تتعلَّمه ما اذكر الدراسة. قاعة داخل يُؤدُّونه نشاط كل وبعد املحارضات
املفاهيم، من معينة نوعية تَعلُّم بها عون يتوقَّ التي الكيفية عن ودِّية بصفة يَكتبوا أن الطالب من
التَّعلُّم عملية مناقشَة اجعل بعض. من بعضهم يتعلمون وكيف الدرايس، الكتاب من يتعلَّمون وكيف

أكثر). تفصييل لوصف الخامس الفصل (انظر الدرايس للُمقرَّر محوًرا

امُلراجعة مذكرة الطالب فيها يُِعدُّ للمراجعة، محارضًة نَظِّم االختبار: قبل امُلراجعة محاَرضة
ويُحدِّدون لالختبار، عة متوقَّ أسئلة ويَضعون للمذاكرة، دليًال يُِعدُّون أنهم بمعنى بأنفسهم؛
بعض مع بعضهم ويَتناقشون واإليضاح، الرشح من مزيد إىل فيها يحتاجون التي املوضوعات

أكثر). تفصييل لوصف السابع الفصل (انظر لالختبار استعداًدا معرفته إىل سيَحتاجون فيما

الجيدة اإلجابة عنارص فهِم عىل الطالب مساعدة أجل من الدراسية: التقديرات وضع عىل التدرب
ذات الهوية مجهولة أبحاث أو أسئلة عدة عليهم ْع َوزِّ امُلمتاز، البحث عنارص أو املقايل للسؤال
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يف ِحَدة عىل طالب كل الدراسية»، التقديرات «يضعون الطالب واترك للجودة، مختلفة مستويات
أكثر). تفصييل لوصف السابع الفصل (انظر اآلخرين مع نقاشية جلسة يف ثم البداية،

ع ويُوزِّ املادة. أهداف وضع يف الطالب (٢٠٠٥) بنجامني يُرشك الدراسية: للمادة أهداف وضع
أهدافه يذكر الدرايس، املنهج خطة ويف للمادة. محتمًال هدًفا عرش سبعة تذُكر مذكرة الطالب عىل
من لهم أهداف ثالثة أهمَّ يختاروا أن الطالب من يطلب ثم أهميتها، وراء السبب ويرشح للمادة،
اقتَضت وإذا الدرايس، املنهج خطة إىل تُضاف أصوات عىل تَحُصل التي األهداف وأكثر املذاكرة،
تحقيق أجل من بها الخاصة الدراسية والواجبات واألنشطة املادة محتوى بنجامني يعدل الحاجة،

اإلضافية. األهداف هذه

املحارضة، زمن من دقائق خمس أول أو آِخر أثناء نهايتها: أو املحارضة بداية يف سبَق ما مراجعة
ربما السابق، اليوم محارضة أو املحارضة أثناء م ُقدِّ الذي املحتوى الطالب فيه يراجع نشاًطا ز جهِّ
بمالحظة مالحظاتهم يُقارنون ولعلهم تدوينها، يف عون ويتوسَّ مالحظاتهم تحت خطٍّا يضعون
عبارة يف فكرة أهم صون يُلخِّ ولعلهم لالختبارات، عة متوقَّ أسئلة يَبتكرون ولعلهم آَخرين، زمالء
عدة قبل املقدَّمة العلمية املادة يراجعوا أن للطالب أيًضا املفيد وِمن فقط. حرًفا ١٤٠ من تتكون

السابقة. املفاهيم معرفة عىل ًفا متوقِّ الجديد املفهوم استيعاب كان إذا سيما وال مضت، أيام

خيارات عدة عىل يَشتمل بحيث تصميمه وأعد واحًدا دراسيٍّا واجبًا خذ الدرايس: الواجب اختيار
يمنح وقٍت أي ويف الدرايس، الواجب لهذا ع املتوقَّ النسق واختيارات عة، املتوقَّ باملوضوعات متعلقة
األول الفصَلني (انظر إنجازه قرَّروا ما وتربير تفسري منهم يُطَلب أن ينبغي االختيارات فيه الطالب

أكثر). تفصييلٍّ لوْصف والرابع

درايس. نشاط أو واجب لتقييم ستُستخَدم التي املعايري وضع يف الطالب أَِرشك التقييم: معايري
أحد مناقشة تجعل التي العنارص عن سلهم بالقراءة، ا خاصٍّ واجبًا سيُناقشون الطالب كان إذا
التي املعايري من مجموعة البتكار بتقييماتهم استَِعن فيها. واملشاركة إليها االستماع تستحق الطالب
تقوم أنها (٢٠٠٢) هوالندر جوسلني أوضحت القراءة. لواجب التايل نقاشهم لتقييم بها ستَستعني

الفردية. املساهمات تقييم من بدًال ككل، املناقشة تُقيِّم ثم بذلك

خمس الطالب امنح النهاية، ويف الدراسة. قاعة داخل قصريًا اختباًرا جهز قصري: جماعي اختبار
عن أوًال يُريدونها، إجابات أي وا يُغريِّ أن لهم اسمح ثم بعض. مع بعضهم اإلجابات ملناقشة دقائق
واإلجابة األصلية إجابتهم تدوين ثم تعديًال، عليها أجروا إجابة أي جوار إىل نجمة وضع طريق
تُعَقد االختبار، إجابات تصحيح محارضة ويف لة. امُلعدَّ اإلجابة أساس عىل الدرجة وتُحسب لة، امُلعدَّ

السبب. ذكر مع تهم أرضَّ أم ساعدتهم قد اآلخرين استشارة كانت إذا ما لتحديد مناقشة

نظم للتَّعلُّم، مناسب مناخ توفري يف املساعدة أجل من التجارب: وأسوأ أفضل الدرايس: املناخ
للعيان، بارزًة االختالفات تكون بحيث السبورة؛ عىل دوِّنها الدراسية. التجارب وأسوأ ألفضل مناقشًة
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يف الطالب فيها يتشارك الزمالء بني تعارف جلسة تكون بحيث مجموعات؛ يف النقاش هذا اجعل أو
يُلقي اإلنرتنت، شبكة عرب نقاش صورة عىل األمر يَجري أن ويُمكن الجماعية. التجارب وأسوأ أفضل
بأفضل للتعريف نقاًشا يكون أن أو اإلنرتنت، شبكة عرب الجماعية التجارب وأسوأ أفضل عىل الضوء
والتجارب ساعدتهم التي التجارب يف يُفكِّرون الطالب جعل هو الهدف امُلشاركة. سياسات وأسوأ

أكثر). تفصييلٍّ لوصف السادس الفصل (انظر للتَّعلُّم املبذولة جهودهم عرقلت التي

التدريس هيئات أعضاء منظور من التطويرية املشكالت (5)

هذا من سابق موضع يف قدمتُه الذي جرو نموذج يف لالهتمام إثارًة السمات أكثر أحد
إىل بالنسبة موازيًا تطويريٍّا مساًرا ثمة بأن القائل (١٩٩١) جرو طرح هو: الفصل
التدريس أسلوب من تَحوُّلهم أثناء بمراحل يمرُّون إنهم حيث التدريس؛ هيئات أعضاء
فيليس طورت ولقد املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب إىل املعلم حول امُلتمرِكز
ناقشناها التي الخمسة التغيريات عىل املرتكزة القواعد من مجموعة (٢٠٠٩) بلومربج
عمًال القواعد هذه وتُؤدِّي الكتاب. هذا من السابع الفصل وحتى الثالث الفصل من بدايًة
حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب إىل ل التَّحوُّ نحو التطويرية الخطوات بتحديد ا خاصٍّ رائًعا
تلك. التحول سلسلة عىل موضعهم يروا أن امُلعلِّمني عىل ل تُسهِّ الخطوات وهذه املتعلم.
يفرض اقرتاًحا ليس التدريس يف األسلوب هذا أن ح تُوضِّ ألنها أيًضا؛ مفيدة والقواعد
ممارستَهم يجعلوا أن املعلمني فبإمكان اإلطالق؛ عىل يشء ال أو يشء، كل بني االختيار
مستويات بلوغ يُمكنهم إذ كبرية؛ أو قليلة بنسبة املتعلم حول متمركزًة التدريس مِلهنة
ولكنهم التَّعلُّم، لعملية كميرسين الجهود بذل يُجيدون فلعلَّهم املجال، حسب عىل مختلفة
األساسية والرسالة األقران. وتقييم الذاتي التقييم بأساليب االستعانة عن تماًما بعيدون
هي املعلمون بها يأخذ نصيحة أفضل أنَّ هي الفصل هذا من السابقة األقسام وراء
من القفز محاولة من بدًال ل؛ التَّحوُّ سلسلة طول عىل تدريجية بخطوات يتحرَّكوا أن
يُمثِّل املعلمني، معظم إىل فبالنسبة واحدة؛ دراسية مادة يف اآلخر الطرف إىل طرف أقىص
مجموعة طريق عن يُطبَّق التفكري طريقة يف جذريٍّا تغيريًا املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس

سهل. التغيري أن املعلمني معظم يجد ال أبسط، بعبارة أو جديدة، وواجبات أنشطة
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سابقة. أقسام يف إليها أملْحنا التوافق لعدم أخرى مشكلة (١٩٩١) جرو ويُحدِّد
عىل الطالب يَقطعها التي من أطول مسافة املعلمون يقطع عندما الطالب مقاومة تزداد
املسافة زادت كلما أنه واألكثر بل املتعلم، حول امُلتمرِكز التدريس إىل ل التَّحوُّ سلسلة طول
رغبتهم املعلمون يكبح أن لرضورة آَخر سبب وهذا وأعظم، أكرب املقاومة صارت بينهما
إىل دفعهم إىل بحاجة فالطالب الالزم؛ من أكرب برسعة الالزم من أكثر هو ما تغيري يف
أن لهم ينبغي أنه املعلمون يظن حيث من ال عنده، من يبدءون الذي املوضع من األمام،
جرو وصَفه الذي التوافق عدم يحدث وقد أنفسهم. املعلمون يقف حيث من أو يكونوا
ألساليب متقبِّلني يكونون عندما األمل وخيبة باإلحباط الطالب فيَشعر االتجاهني، كال يف

معلميهم. من أكثر املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس
كان إذا ما بخصوص لالهتمام، مثرية عدة مناقشات يف سنوات مدار عىل دخلُت
امُلتمرِكز التدريس أساليب باستخدام الجدد التدريس هيئات أعضاء نويص أن لنا ينبغي
الخربة، من معني قدر عىل يَعتمد بنجاح األساليب هذه تطبيق هل ال. أم املتعلم حول
يف األقل عىل للدراسة، د املحدَّ السؤال هذا يخضع لم املهني؟ النضج من معني ومستًوى
دراسة ووجدت املوضوع. بهذا صلة ذات نتيجة ثمة أن إال عليه، االطالع يُمكنني بحث أي
العمل ورش عن ،(٢٠١١) وجارديليزا ولونج ومومسني وهودر وديرتينج إيربت-ماي
أنَّ األساليب؛ هذه من املزيد اتباع يف العلوم مادة تدريس هيئات أعضاء ملساعدة مة املصمَّ
فريق وتساءل الخربة. ذوي املعلمني من أكثر األساليب هذه يطبِّقون املبتدئني املعلمني
تطبيق حيال أكرب صعوبة يَلقى التدريس مهنة يف أطول قىضوقتًا من كان إذا عما البحث

بذلك. القيام نحو ميًال أقل ويكون التغيريات، هذه
الذين املعلمون يكون أن يجب إليها، يفتقرون أم بالخربة يتمتَّعون أكانوا سواء
من واثقني التدريس، من النوع لهذا بسيطة أساليب بضعة من أكثر هو ما يُطبِّقون
األسباب استكشاف تمَّ ولقد املخاطر. بعض لخوض استعداد وعىل ما، حدٍّ إىل أنفسهم
قاعة داخل يحدث ما ألنَّ ونظًرا معني، لسيناريو تخضع ال هذه التدريس فطريقة بالفعل؛
يخضع ال الدراسة قاعة داخل يحدث ما فإنَّ الطالب، يفعله ما عىل أكثر يَعتمد الدراسة
وثمة مبارشًة، املهارات لتنمية هادف تدريس عىل األسلوب هذا يشتمل املعلم. سيطرة إىل
من معينًا مستًوى األمر يتطلب هكذا معها. التعامل من بد ال الطالب جانب من مقاومة

األهمية. ِمن القدر بهذا تغيري مع للتعامل املهني النُّضج
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عىل كثريًا يعتمد املتعلم حول امُلتمرِكز التدريس ألساليب الناجح التطبيق أن أظنُّ ال
كنت إذا لذلك. التدريس هيئات عضو استعداد مدى عىل يَعتمد مثلما معينة ِمَهنية مرحلة
بما للقيام استعداد وعىل األساليب، هذه بعض لتجربة ًسا متحمِّ كنت وإذا الكتاب قرأت قد
راغبًا تزال وال فيه، نفسك إقحام بصدد أنت فيما وتُفكِّر عليه، معتاًدا كنت مما أكثر هو
وتُقدم قدًما، تميض أن إذَن بك فحريٌّ املهني، املستوى عىل والتغيري التطور تحقيق يف
وطالبك، أنت ستتعلم ولكنَّك مثايلٍّ، نحو عىل يشء كل يَسري لن بثقة. الخطوة هذه عىل

التالية. املرة يف أداءكم نون وتُحسِّ
حول امُلتمرِكز التدريس أسلوب تتبع معلمًة سأكون ما يوًما أنني املايض يف أظنُّ كنُت
الفكرة هذه من (١٩٩٤) فالخمان حرَّرني ولقد هديف، إىل وصلُت قد بذلك وأكون املتعلم،
الكتاب؛ لهذا الرئيسية األفكار وأحد الفصل هذا مضمون ص تُلخِّ ونصيحته يل، حها وصحَّ
فالخمان وكتَب قُدًما. بامليضِّ يتعلَّق أمر والطالب امُلعلِّمني مهارات تطوير أن وهي أال
قطار محطة ليس فهو وصول؛ وجهة وليس «رحلة» عن عبارة الجيِّد «التدريس يقول:
تأثري ذات سلبية قوة والكسل … امليضقدًما عن تتوقف إليها وصولك وبمجرَّد فيها، تقف
عليها اعتدنا التي الطريقة بنفس املهام إنجاز ملواصلة تدفعنا التدريس، ِمهنة عىل تراكمي
ولكن املجهولني، الكحوليات ُمدمني رابطة يُشبه ما إىل باالنتماء قليًال أشبَه األمر لسنوات.
عىل الظهور ينتظر دوًما ضعيف معلم منا واحد كل داخل إن حيث الرتبوي؛ املستوى عىل
(ص١). التوقُّف» محطة يف وامُلكوث عليه، نحن ما عىل للبقاء اإلغراء نُقاوم أن علينا املأل.
وَصَفها وقد الكتاب. هذا من األوىل الطبعة أَختتم كي االقتباس بهذا استعنُت لقد
من وطأًة أشد هو ما إىل نحتاج فنحن فعًال؛ كذلك وهي حادَّة، نهاية بأنها القراء أحد
بمالحظة الكتاب أختتم أن يل ينبغي بأنه اآلن أشُعر أنني إال اللطيفة. التذكريية الرسائل
املعلمون يفعله ملا (٢٠٠٦) لربوكفيلد مؤثِّر وْصف عني وشجَّ زني حفَّ ولقد إيجابية. أكثر
طويلة قائمة برسد يبدأ واالقتباس املتعلم. حول امُلتمرِكز التدريس أساليب يتبعون الذين
سيد يا «الوداع، أفالم: بينها من املؤثرين، امُلعلِّمني نموذج صورت التي هوليوود أفالم من
الوف)، ويز سري (تو الحب» بكل السيد، و«إىل تشيبس)، مسرت (جودباي تشيبس»
هوالندز (مسرت هوالند» للسيد املوسيقية و«األعمال ديليفر)، آند (ستاند وحارض» و«قف
عنها يقول فإنه باألفالم؛ إعجابه من الرغم وعىل الحرص. ال املثال سبيل عىل أوباس)،
أشخاص حول التدريس يدور «ال يقول: فكتب إليه. بالنسبة سيئة نماذج قدَّمت إنها
إلحداث وشخصياتهم لترصفاتهم املطلقة القوى يَستغلُّون الشخصية بسحر يتمتَّعون
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لتعزيز ُطرق عن البحث حول يدور وإنما الطالب، حياة طوال تدوم تحولية تغيريات
واستيعاب األفكار، فهم محاولتهم أثناء الطالب يَجنيها التي التدريجية اليومية املكاسب
تفعلها التي الصغرية األشياء كل إن الجديدة. املهارات وتنمية املعرفة، ودمج املفاهيم،
واملساهمة املساعدة يد ومدُّ التدريس. ملهنة الحقيقية القصة تُمثِّل ذلك الطالب ق يُحقِّ لكي

(ص٢٧٨). القصة» لهذه الحقيقي البطل يجعلك ما هو التَّعلُّم عملية يف
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األول امللحق

الدرايس املنهج خطة
اخلاصة علُّم التَّ َسري وُمْدَخالتسجلِّ
األول املستوى اللفظي: التواصل بامدة

مهارات تنمية إىل تهدف مادة وهي األول، املستوى اللفظي: التواصل مادة يف بك مرحبًا
املادة بهذه الخاص فاملحتوى الوقت، طوال يتواَصلون الجميع ألن ونظًرا لديك. التواُصل
اليوم بك الصلة وثيق هو كما الجامعة، يف تخرُّجك بعد حتى بك الصلة وثيق سيكون
بُقدرة وستتمتَّع تواُصلك، بطريقة وعيًا أكثر ستَصري املادة، هذه ويف له. دراستك أثناء
لك ر وتُوفِّ عميلٍّ، وجانب نظريٍّ جانٍب عىل املادة وتحتوي بفاعلية. التواصل عىل أفضل

تعلمته. ما لتطبيق الفرصة

الدرايس الكتاب (1)

فريديرب إف رودولف للمؤلِّف «تَواَصل» بعنوان كتاب هو للمادة الدرايس الكتاب
املجيء قبل بالقراءة الخاصة الدراسية الواجبات تُنجزوا أن ينبغي .(١٩٩٥ (وادزورث،
الكتاب محتوى سنُناقش ألننا معكم؛ الدرايس الكتاب أحرضوا رجاءً، املحارضة. إىل

املحارضات. أثناء بانتظام الدرايس
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الدراسية الواجبات (2)

ة املهمَّ ستَختارون مختلفة: بطريقة الدراسية الواجبات مع التعامل سيتمُّ املادة، هذه يف
خطبة يُلقوا أن الطالب جميع عىل يجب إذ واحد؛ يشء باستثناء ستُنِجزونها، التي
للخيارات استعراضكم عند القاعدتنَْي هاتنَْي االعتبار يف ضعوا إقناعية. أو معلوماتية

التالية:

، درايسٍّ واجٍب لكل اإلجمالية الدرجات من األقل عىل باملائة ٥٠ عىل الحصول يجب (١)
الدرايس. الواجب لهذا درجات» «أي ل تُسجَّ فلن وإال

الواجب. هذا إتمام يُمكن ال الدرايس الواجب تسليم وقُت يمرَّ أن بمجرد (٢)

االختبارات (3)

مشتمٍل مقايلٍّ وسؤال متعدِّد، من اختيار أسئلة عىل يَحتوي امتحان األول: االختبار (١)
٨٠ له ص يُخصَّ أن املمكن (من الدرايس والكتاب املحارضات من مأخوذة علمية مادة عىل

درجة).
مادة عىل مشتمٍل متعدِّد، من اختيار أسئلة عىل يحتوي اختبار الثاني: االختبار (٢)
(من االختبار موعد تحديد يوم حتى الدرايس والكتاب املحارضات من مأخوذة علمية

درجة). ٨٠ له ص يُخصَّ أن املمكن

العروضالتقديمية (4)

تحضري وورقة دقائق) سبع إىل خمس من (مدَّتها إقناعية أو معلوماتية خطبة (١)
ص يُخصَّ أن املمكن (من املادة» يف املطلوب الوحيد الدرايس الواجب هو «هذا الخطبة.

الخطبة). تحضري لورقة درجات و١٠ درجة، ٥٠ للخطبة
الزمالء يُجريها دقيقة) عرشة اثنتي إىل عرشدقائق من (مدتها الشخصية املقابالت (٢)
أنت تختار لديهم. املتاحة الوظائف بخصوص افرتاضية ومؤسسات رشكات عن كُممثِّلني
معك. شخصية مقابلة الزمالء من مجموعة ويُجري فيها بالتقديم تهتمُّ التي الوظائف
التايل القسم يف ،٢ الصغرية املجموعة تجربة انظر املجموعات، عن التفاصيل من للمزيد
ورقة يف صة ملخَّ منها وكلٌّ شخصية، مقابلة لكل درجة ١٥ شخصيتان، (مقابلتان

الوظيفة). عىل يَحصل شخص أليِّ إضافية درجات ٥ جانب إىل صغرية،
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الصغرية املجموعة تجارب (5)

دراسية بمجموعة عضًوا كن باملذاكرة. خاصة دراسية مجموعة الثاني: االختبار (١)
لالختبار التحضري يف يَتعاونون أشخاص سبعة إىل خمسة من مكوَّنة باملذاكرة، خاصة
جماعي. الختبار وتخضع املجموعة تلتقي فردية، بصفة لالختبار الخضوع وبعد الثاني.
املمكن (من ُمنفصلة مذكرة يف الجماعي االختبار درجات توزيع اختيارات وصف سيتمُّ

درجة). … له ص يُخصَّ أن
املجموعة يف حدث ما تُحلِّل ورقات ثالث عىل أيًضا الدرايس الواجب هذا يَشتمل (٢)
نجاحها يف وساهم املجموعة فعلته ما أوًال: ييل؛ بما يتعلق فيما باملذاكرة الخاصة الدراسية
يف وساهم ِحدة، عىل كلٌّ امَلجموعة أعضاء فعله ما وثانيًا: فشلها). يف وساهم تفعله لم (أو
درجات منح سيتمُّ كان إذا الورقة هذه إتمام يجب «الحظ: ككل. امَلجموعة فشل أو نجاح

للورقة). درجة ٣٠ ص يُخصَّ أن املمكن (من باالختبار» خاصة إضافية
مجموعًة آخرين، زمالء سبعة إىل خمسة مع ن، كوِّ الشخصية: املقابلة مجموعة (٣)
أسئلة وإعداد املناصب، ألحد وظيفي توصيف كتابة بصدد افرتاضية رشكة موظَّفي من
املجموعة تقدير سيَعتمد للوظيفة. متقدِّمني أشخاص ثمانية ومقابلة الشخصية، املقابلة
الشخصية. املقابلة أسئلة ثانيًا: الوظيفي. الوصف أوًال: عىل؛ يَشتمل نهائي تقرير عىل
شخص تعيني تُربِّر التي األسباب رابًعا: ت. تمَّ التي الشخصية للُمقابالت ص ملخَّ ثالثًا:
أجادت مًدى أيِّ إىل تقييم خامًسا: لهذا). درجة ٣٠ ص يُخصَّ أن املمكن (من بعينه
املقابالت معهم أُجريت الذين األشخاص تقييم عىل بناءً الشخصية املقابلة إجراء املجموعة
اآلخرون األعضاء سيُقيِّم ذلك، إىل باإلضافة لهذا). درجات ١٠ ص يُخصَّ أن امُلمكن (من
وهذا لهذا، درجة ٢٠ يُخصص أن املمكن (من للمجموعة ِحَدة عىل عضو كلِّ مساهمات

درجة). ٦٠ إىل يصل الدرايس الواجب درجات إجمايل يجعل

التَّعلُّم سري سجل (6)

املادة محتوى يرتبط مًدى أي إىل استكشاف عىل الطالب الدرايس الواجب هذا يشجع
التي األسئلة من سلسلة عىل كردٍّ ُمْدَخل كل يُكتب لديهم. الفردية التواصل بمهارات
أن وينبغي آليٍّا، مكتوبة أو اليد بخط مكتوبة امُلْدَخالت تكون وقد املحارض، يطرحها
املسافات ُمضاَعفة واحدة ورقة أو اليد بخط كتابتها حالة يف ورقتنَي عن عبارة تكون
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الجدول يف املحدَّد املوعد يف امُلْدَخالت مجموعة تُقدَّم آليٍّا. كتابتها حالة يف السطور بني
واحًدا أو واحدة، دفعًة امُلْدَخالت جميع تُعدَّ أن ويُمكنك الدراسية، باملادة الخاص الزمني
الواجب تسليم موعد يمرَّ أن بمجرَّد ذلك، ومع مًعا. امُلْدَخالت بعض تُعدَّ أو اآلخر، تلو

حال. بأية امُلْدَخالت هذه تسليم يُمكن ال الدرايس،
(بمعنى شموليتها أوًال: التالية؛ للمعايري وفًقا بامُلْدَخالت الخاصة التقديرات تُوَضع
والتفكري التبرصُّ مستوى ثانيًا: معني). بُمْدَخل الخاصة األسئلة جميع عن اإلجابة تمَّ أنه
رابًعا: واالستنتاجات. للتأمالت الداعمة األدلة ثالثًا: املدروسة). اإلجابات عىل (دليل العميق
الدرايس) والكتاب املحارضات (من املادة من محتوى امُلْدَخالت يف أُدمج مًدى أيِّ إىل

حدة). عىل ُمْدَخل لكل درجات ١٠ ص يُخصَّ أن املمكن (من باملوضوع صلة ذو

الخطبة انتقادات (7)

نموذًجا وستَستخِدم املعلوماتية، ُخَطبهم بخصوص زمالء لثمانية بنَّاءة تقييمات ستُقدِّم
الخطبة. لصاحب االنتقادات ستُمنَح انتقاداتك، تُقيَّم أن وبعد امُلحارض، لك يُقدِّمه
أن املمكن (من الثمانية» للزمالء النقدية املراجعات جميع تُقدَّم أن يجب «ملحوظة:

لهذا). درجة ٨٠ ص يُخصَّ

املشاركة (8)

الفرقة ابتكرتها التي املشاركة لسياسة وفًقا الدراسة قاعة داخل إسهاماتك ستُقيَّم
فرد. كل يضعها التي األهداف ومجموعة الدراسية

فرباير ٣ تاريخ بعد الدرايس للواجب متاح كخيار املشاركة إضافة يُمكن ال ملحوظة:
لهذا). درجة ٥٠ ص يُخصَّ أن املمكن (من

صفحات ٥ من مكوَّن تحلييلٍّ ببحٍث املشاركة عىل أيًضا يشتمل الدرايس الواجب هذا
الخاص الزمني الجدول يف املحدَّدة التسليم مواعيد يف دفعات ثالث عىل ويُقدَّم آليٍّا مكتوبة

الدراسية: باملادة
الفرقة ابتكرتها التي السياسة وتُقيِّم الفعل، رد ح تُوضِّ واحدة صفحة األوىل: الدفعة

الدراسية. باملادة يتعلق فيما خاصتك املشاركة أهداف فيها وتَذكر الدراسية،
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فيها تُقدِّم امُلختار، لزميلك خطاب عن عبارة واحدة صفحات؛ ثالث الثانية: الدفعة
امُلحَرز التقدم حول تقرير عىل تحتويان وصفحتان له، مراقبتك أثناء ملشاركته تقييمك

الدرايس. الفصل منتَصف حتى
الدراسية املادة يف مُلشاركتك أخري تقييم عىل تحتوي واحدة صفحة الثالثة: الدفعة

الحق). وقت يف الواجب هذا تصف تفصيًال أكثر مذكرة ع (ستُوزَّ
لتحصل املنزيلِّ الواجب بهذا الخاصة الثالث الدفعات جميع إنجاز يجب ملحوظة:

الواجب). لهذا درجة ٥٠ ص يُخصَّ أن املمكن (من املشاركة درجات عىل

اإلضافية الدرجات (9)

الحارضون وسيَحصل والغياب. الحضور ل سيُسجَّ سلًفا، محددة غري أيام عدة يف (١)
درجة). ٢٥ حتى ص يُخصَّ أن املمكن (من إضافية درجات ٥ عىل
املحارض. لتقدير وفًقا تشجيعية إضافية درجات ستُمنح (٢)

املادة: لدراسة خطة وضع بخصوص النصائح بعض ييل فيما
تُفكِّر التي الدراسية الواجبات حول دائرًة ضع التخطيط، بأهداف الوفاء أجل من
عىل تَحصل أن امُلستبَعد من واقعيٍّا. كن عة. املتوقَّ الدرجات إجمايل احسب ثم إنجازها، يف
تحتاجها التي اإلجمالية الدرجات احسب الدراسية. للواجبات عة املتوقَّ الدرجات جميع
تُخطِّط أنك من تأكَّد التايل). القسم يف مبنيَّ هو (كما درايسٍّ تقدير كل عىل للحصول
يف ترغبه الذي الدرايس التقدير عىل للحصول الدراسية الواجبات من الكايف العدد إلنجاز
يف للدرجات جدول لك (سيُقدَّم املادة دراسة يف قُدًما ُمضيِّك أثناء درجاتك تابع املادة.

ال. أم الدراسية الواجبات من املزيد إىل بحاجة كنَت إذا ما تَعرف لكي الحق) موضع

درجة ٨٠ األول االختبار
درجة ٨٠ الثاني االختبار
درجة ٦٠ التحضري وورقة اإلقناعية أو املعلوماتية الخطبة
درجة ٣٠ الشخصية املقابالت
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درجة ١٥ املذاكرة مجموعة الختبارات اإلضافية الدرجات
درجة ٣٠ املذاكرة مجموعة أداء تحليل ورقة
درجة ٦٠ الشخصية املقابالت مجموعة تجربة
درجة ٢٢٠ درجات» ١٠» ب منها واحد كل ُمْدَخًال، ٢٢ التَّعلُّم: سري سجل
درجة ٨٠ الخطبة انتقادات
درجة ٥٠ املشاركة
درجة ٥٠ املشاركة تحليل ورقة
درجة ٢٥ للحضور اإلضافية الدرجات

درجة ٧٦٥ الدرجات إجمايل

الدراسية التقديرات (10)

التايل: النحو عىل موزعة املادة بهذه الخاصة التقديرات

الرشف. مرتبة مع ممتاز = أكثر فما ٥٢٥
ممتاز = ٤٩٩–٥٢٤

الرشف. مرتبة مع ا جدٍّ جيد = ٤٨٢–٤٩٨
مرتفع. ا جدٍّ جيد = ٤٦٥–٤٨١

ا. جدٍّ جيد = ٤٤٨–٤٦٤
ا. جدٍّ مرتفع جيد = ٤١٣–٤٤٧

مرتفع. جيد = ٣٧٨–٤١٢
جيد. = ٣٤٣–٣٧٧

مرتفع. مقبول = ٣٠٩–٣٤٢
مقبول. = ٢٩٢–٣٠٨
راسب. = أقل فما ٢٩١

باملادة الخاصة االجتماعات لجميع بيوم، يوًما زمني، جدول ييل فيما ملحوظة:
املحارضات بمواعيد املحدَّدة واألنشطة املحتوى موضوعات الجدول يَذكر الدراسية؛

الدراسية. الواجبات تسليم وتواريخ القراءة وواجبات
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التَّعلُّم سري ُمْدَخالتسجل

١ ُمْدَخل

قمَت ملاذا إلنجازها. تُخطِّط التي الدراسية الواجبات أي ح تُوضِّ املادة لدراسة خطًة ضع
الخاصة بتفضيالتك يتعلَّق فيما اختياراتك إليه تُشري الذي ما رأيك، يف االختيارات؟ بهذه
كيف الدراسية؟ الواجبات بني ما االختيار للطالب املعلم يُتيح ملاذا رأيك، يف بالتَّعلُّم؟

الدراسة؟ قاعة داخل أدائك عىل رأيك، يف االسرتاتيجية، هذه ستُؤثِّر

٢ ُمْدَخل

هل إجبارية، املادة تكن لم وإذا اللفظي؟ التواصل مادة دراسة الجامعة تَشرتط ملاذا
لديك؟ التواصل مهارات تُقيِّم أن يُمكنك كيف عام، بوجه ال؟) ِلَم (أو وملاذا؟ ستَدرسها؟
يف األقل عىل واحًدا هدًفا لنفسك وحدِّد الدرايس، الكتاب من و٢٣ ٢٢ صفحتي قراءة أعد

املحارضة. هذه

٣ ُمْدَخل

بأية تحَظ لم كنَت إذا الثانوية املرحلة (أو بالجامعة الدراسية املواد يف مشاركتك عن اكتب
تساهم هل تُشارك؟ مًدى أيِّ إىل التجارب). من محدود بعدد تحظى أو الجامعة يف تجربة
يف أكثر املشاركة عن يُثنيك الذي ما ترغبه، الذي بالقدر يكن لم إن ترغبه؟ الذي بالقدر

بالجامعة؟ الدراسة قاعة داخل املشاركة تلعبه أن ينبغي الذي الدور ما املحارضة؟

٤ ُمْدَخل

فعالة؟ غري أو فعالة الجماعية التجارب جعل الذي ما الجماعي: للعمل تجاربك يف فكِّر
األعضاء يستطيع هل املجموعات؟ يف يشاركون حني األفراد لها يتحمَّ التي املسئوليات ما

املسئوليات؟ بهذه الوفاء عىل اآلَخرين األعضاء لتَشجيع يشء بأي القيام املجموعة يف
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٥ ُمْدَخل

داخل القيادة عن يتحدَّث الذي بالفصل وَرد الذي «القيادة» تعريف عىل نظرًة ألِق
باعتبارها القيادة فكرة عن شيئًا واكتُب الخاص، بأسلوبك التعريف ص لخِّ املجموعات.
تلقني عن ذلك يختلف كيف ذلك؟ تجاه باالرتياح تَشعر هل اآلخرين. عىل للتأثري ممارسة
عن لإلجابة الفصل باقي يف املوجود بامُلحتوى استَِعن به؟ القيام عليهم يتعنيَّ بما األفراد

كقائد؟ الكامنة قدراتك تصف كيف السؤال. ذلك

٦ ُمْدَخل

(عن الدرايس الكتاب يف قرأتَه وما املحارضة يف ناقشناها التي العلمية املادة ضوء يف
الصغرية. باملجموعة الخاصة التواصل مهارات حلِّل املثال)، سبيل عىل والقيادة األدوار
نحٍو عىل يها تُنمِّ أن تودُّ مهارات أي توجد هل املجموعات؟ يف عادًة تلعبه الذي الدور ما
حياتك يف مجموعات داخل فيه ستَعمل الذي السياق وما املرات، عدد كم رأيك يف أكرب؟

املهنية؟

٧ ُمْدَخل

اإلشارات أو للجنس، املتحيِّزة التعليقات بخصوص املحارضة يف ُمناقشتنا مع تفاعل
املظاهر ما رأيك يف يشء»؟ ال حول ة الضجَّ من «كثري بمنزلة املوضوع هذا هل الجنسانية.
إذا األمثلة. بعض ارضب فك؟ وترصُّ تفكريك طريقة عىل اللغة بها تُؤثِّر التي والطرق

اسَميُْكما؟ حياتك رشيك أو أنت ستغري فهل تزوجَت،

٨ ُمْدَخل

الذي التقييم نوعية ما املعلوماتية؟ خطبتك موضوع باختيار يتعلق فيما وصلَت أين إىل
والضعف القوة نقاط حلِّل الثالثاء؟ بيوم الخاص الدرايس النشاط يف زمالئك من تلقيتَه
ومدى باملوضوع، واهتمامك بمؤهالتك يتعلَّق فيما فيه تُفكِّر الذي باملوضوع الخاصة
االستعانة (ينبغي واملوقف املناسبة لهذه املوضوع ومالءمة باملحارضة، املوضوع ارتباط

امُلْدَخل). هذا لكتابة ص٢٦٥–٢٨٥ الدرايس الكتاب يف املوجودة العلمية باملادة
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٩ ُمْدَخل

خطابي يف طلبتُها التي اإلضافية املعلومات يقدِّم و/أو األسئلة عن يجيب خطابًا يل اكتب
التَّعلُّم. َسري بسجلِّ الخاصة امُلْدَخالت من مجموعة أول بخصوص لك

١٠ ُمْدَخل

بُخصوص املدن بإحدى ثانوية مدرسة طالب من جمهور عىل خطبة تُلقي أن منك ُطِلَب
عن تَعرفها أن تودُّ التي األشياء ما بالجامعة. يَلتحقوا أن أجله من ينبغي الذي السبب
من يكون قد أنه تظنُّ التي املوضوعات ما خطبتك؟ ملحتوى تُخطِّط أن قبل الجمهور هذا
توجد هل املوضوع؟ هذا يف بآرائك الجمهور يؤمن أن احتمالية مدى ما إثارتها؟ املهمِّ

مصداقيتك؟ لتعزيز بها القيام يُمكنك أشياء

١١ ُمْدَخل

وبني التقييم هذا بني املقارنة وجه ما درجاتك. واحسب التواصل، قلق الختباٍر اخَضع
(ص٣٧٣–٣٧٩) الدرايس الكتاب يف الواردة األفكار ما الخطبة؟ إلقاء حيال به تشعر ما

الجمهور؟ أمام بالحديث امُلرتبط التوتر عىل التغلب يف تُساعد أن شأنها من التي

١٢ ُمْدَخل

اآلن؟ حتى قتَها حقَّ التي الدرجات عدد كم اآلن، حتى املادة هذه يف أحرزتَه ما بعناية الحظ
تعديالت أي وناقش ،١ امُلْدَخل يف العريضة خطوطها رشحَت التي اللعب خطة راجع
عىل تأثري أي له فيها التقديرات وضع ونظام املادة هذه نَسق هل إلجرائها. تَُخطِّط

وصفته. الذي التأثري ح لتُوضِّ األمثلة بعض ارضب تعلمك؟

١٣ ُمْدَخل

خطبتك.) إلقاء تَعُقب التي الفرتة يف امُلْدَخل هذا (اكتب
األسئلة عن وأجب خطبتك، قيِّم االنتقادات، بنموذج باالستعانة األمور؟ سارت كيف إذَن،

امُلْدَخل. هذا مع املكتمل االنتقادات نموذج وقدم الصفحة، نهاية يف املوجودة
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١٤ ُمْدَخل

نجحَت هل ما. يشء بخصوص رأيه بتغيري ما شخص إقناع فيها حاولت تجربًة ِصف
يف املوجودة اإلقناعي للخطاب الثمانية املبادئ حيث من فشلك أو نجاحك حلِّل ذلك؟ يف

.٤٤١ وحتى ٤١٧ صفحة من الدرايس الكتاب

١٥ ُمْدَخل

درجاتك. واحسب املحارضة) يف سأوزعه (الذي النقدي غري االستنتاج الختبار اخَضْع
هذا هل إياه؟ يُعلِّمك أن التمرين هذا يُحاول الذي ما رأيك، يف عليها. وعلِّق درجتك سجل

ال؟ ولَِم ملاذا؟ ُمهمٌّ؟ درس

١٦ ُمْدَخل

يوجد هل وُمعلمك، زمالؤك لك قدَّمه الذي بالتقييم بخطبتك الخاص تحليلك قارن
خاصة؟ بصفة بنَّاءً بكونه الزمالء من تقييم أي فاجأك هل ملحوظة؟ اختالفات

١٧ ُمْدَخل

حيث من وحلِّله آخر واحًدا اخرت أو املحارضة، يف معك أحرضتَه الذي باإلعالن استعن
تسميًة الدعاية أسلوب أو الفكرية املغالطة تسمية من األهمُّ والدعائية. الفكرية املغالطات
حيث من اإلعالن عن اكتب كذلك املصاغة. ة الحجَّ يف الخطأ ما تفسري إمكانية هو صحيحًة

امُلْدَخل. مع اإلعالن ارفق اإلعالن. لها يُوصِّ التي الشفاهية غري الرسائل

١٨ ُمْدَخل

الثاني.) االختبار لخوض تُخطِّط كنَت إذا إال امُلْدَخل هذا تكتب (ال
األول، لالختبار خضعَت قد كنَت إذا الثاني، االختبار خوض أجل من للمذاكرة خطًة ضع
عن فاكتب االول، لالختبار خضعت قد تكن لم وإذا التجربة. تلك من تعلمتَه فيما فكِّر
هذا يف االختبار. هذا لخوض نفسك ستُِعدُّ وكيف االختبار، يف تراه أن ع تتوقَّ الذي املحتوى
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يوٍم كل يف ستَفعله الذي وما ستقضيه، الذي الوقت فيه تُحدِّد زمنيٍّا جدوًال م صمِّ امُلْدَخل،
االختبار. موعد من يُقرِّبك

١٩ ُمْدَخل

الذي الفصل حيث الدرايس؛ الكتاب من ٣٥١ صفحة وحتى ٣٢٧ رقم صفحة إىل ارجع
يحتوي ورقتنَْي، من للمذاكرة دليًال حرضِّ بالخطبة. الخاصة العلمية املادة تنظيم يتناول
يُمكنك كيف ِصف االختبار، يف مجيئها ع تتوقَّ الدرايس الكتاب من مأخوذة علمية مادة عىل

املعلومات. هذه ملعرفة املذاكرة دليل تستخدم أن

٢٠ ُمْدَخل

كنَت إذا أسوأ؟ أو تتوقع كنَت مما أفضل أداؤك كان هل أخرى، مرة اختبارك تسلمَت لقد
مًدى أي إىل وحدِّد يُرام، ما خري عىل األمور سارت مًدى أيِّ إىل حلِّل خطة، وضعَت قد
جهود طوَرْت كيف ارشح مذاكرة، ملجموعة منضًما كنَت إذا تتبعها. لم أو الخطة اتبعَت
كانت هل الفردي، لالختبار خضعَت قد كنَت إذا الفردي. استعدادك مستوى من املجموعة
يف ذلك؟ تُفرسِّ كيف توقعَت؟ مما أدنى أو أعىل الجماعي باالختبار الخاصة الدرجات
يف أداءك ن يُحسِّ أن شأنه وِمن به القيام يُمكنك الذي اليشء ما التايل، الدرايس الفصل

متعدِّد؟ من االختيار اختبارات

٢١ ُمْدَخل

(.٢ للُمْدَخل كتابتك حالة يف فقط (يكمل
هذه ستَصف كيف .٢ امُلْدَخل يف إليك ُقدِّم الذي التواصل بمهارات الخاص التقييم راجع
لنفسك. وضعتَه الذي الهدف بلوغ نحو أحرزته تقدم أي قيِّم وستُقيِّمها؟ اآلن املهارات

٢٢ ُمْدَخل

درجات ١٠ لك ل وسأُسجِّ اسمك. عليه مغلق مظروف يف محاَرضة آخر يف امُلْدَخل هذا (قدِّم
النهائية.) الدرجات أُسلِّم أن بعد املحتويات سأقرأ املظروف. تسلُّمي فور
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أنه فيها يُخربك إلكرتوني بريد رسالة األصدقاء أحد لك يُرسل الصيف، فصل خالل
بالءً يُبيل لكي فعله إىل سيحتاج عما وسيَسألك الخريف. يف املادة هذه لدراسة ل سيُسجِّ
هذه يتخطى بأن تُخربه أن بأس وال الصديق؟ لهذا ستقوله الذي ما املادة. هذه يف حسنًا
يُمكنك اآلخر، الجانب عىل األسباب. له تَذُكر أن برشط أخرى، مادة لدراسة ل ويُسجِّ املادة
أخرى. مرة املادة هذه درسَت أنََّك لو مختلف نحو عىل ستُؤدِّيه كنَت ما عىل تُطلعه أن
هذه يف نجاَحك إليه ستُعزي الذي ما املادة، هذه دراسة يف حسنًا بالءً أبَليت قد كنَت إذا

ُوجَدْت؟ إن املادة، هذه من تعلمتها التي ة املهمَّ األشياء ما املادة؟
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الثاني امللحق

علُّم التَّ مهارات لتنمية مصادر

توجد الطالب. لدى التَّعلُّم مهارات تنمية يف للمساعدة التالية باملصادر االستعانة يمكن
املصادر. بهذه االستعانة لكيفية املوجزة املقرتحات بعض أيًضا

ُمذكِّرة األكاديمي: النجاح لتحقيق وأفكار إرشادية خطوط املتفوِّقون: الطالب
الدرايس، املنهج بخطة إرفاقها ويُمكن الحسنة، التعليمية السلوكيات تصف وبنَّاءة إيجابية
أن ح يُرجَّ ال التي السلبية السلوكيات بعض عليهم يظهر عندما الطالب عىل وتوزيعها

باملادة. الخاص اإللكرتوني املوقع عىل نرشها أو والتفوق، النجاح لهم تجلب
أسلوب الجزء هذا به املكتوب األسلوب الفعالة: املذاكرة ملهارات العرش الوصايا

املذاكرة. بخصوص بنَّاءة رسائل محتوياته ترسل نفسه الوقت ويف آرس
اإلرشادية الخطوط هذه املعلم ن يُضمِّ للطالب: للمناقشة اإلرشادية الخطوط
تفصيليٍّا وصًفا اإلرشادية الخطوط هذه وتُقدِّم به. الخاصة الدرايس املنَهج خطة يف
مجموعات يف يعملون الطالب بجعل تبدأ لعلَّك املناقشة. جودة ن تُحسِّ التي لإلجراءات
اإلرشادية. الخطوط هذه وبني بينها يقارنوا ثم بهم، الخاصة اإلرشادية الخطوط ليَبتكروا
مجموعات تكوين عىل الطالب تشجيع يُمكن مذاكرة: إىلمجموعة يفاالنضمام فكر
القيام عىل الطالب امُلحاِرض ع يُشجِّ كيف ييل وفيما مًعا. للمذاكرة بهم خاصة دراسية

مرشوعاتهم. أو الزمالء أبحاث ملراجعة طالبية مجموعات تكوين ويُمكن بذلك.
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يمكن كثرية طرق تُوجد املجموعة: بأعضاء الخاصة واملسئوليات الحقوق الئحة
نشاٍط يف مشاركتهم قبل الطالب عىل توزيعها من بدايًة الالئحة؛ هذه مثل مع التعامل بها
تعديلها وبإمكانهم وُمناقشتها. الالئحة مراجعة يمكنهم األول، اجتماعهم أثناء . جماعيٍّ
عن الالئحة أهمية عىل التأكيد ويُمكن مًعا. سيُنجزونه الذي النشاط مع تتناسب بحيث
وضع املجموعة أعضاء من تطلب لعلَّك أو ويُقدِّمونها. عليها عون يوقِّ الطالب جعل طريق

بهم. الخاصة واملسئوليات الحقوق الئحة
يُمكن النجاح: الطالبعىل تُساعد التي املالحظات أنواعوخصائصُطرقتدوين

املالحظات. لتدوين املختلفة باألساليب الطالب لتوعية املوجز الجدول بهذا االستعانة

األكاديمي النجاح لتحقيق وأفكار إرشادية خطوط املتفوِّقون: الطالب (1)

باإلضافة باملتفوِّقني، الخاصة والسلوكيات التوجهات من بمزيج املتفوقون الطالب يتمتَّع
ييل: بما املتفوِّقون الطالب ويتسم ذهنية، بقدرات تمتُّعهم إىل

يف املتفوِّقون الطالب يَنخرط والنشاط»: بالهمة ويتَّسمون املسئولية، لون «يتحمَّ (١)
فيها! نشطني مشاركني بكونهم ويتَّسمون تعليمهم، مسئولية لون ويتحمَّ دراستهم،

زهم ويُحفِّ مرشوعة، أهداًفا املتفوقون الطالب يَمتلك تعليمية»: أهداًفا «يَمتلكون (٢)
الحياتية. والرغبات الوظيفية بالطموحات يتعلَّق فيما األهداف هذه تُمثله ما

للتخلص الطرق أرسع ر تُوفِّ أسئلًة يطرحون املتفوِّقون الطالب األسئلة»: «يَطرحون (٣)
املعرفة. واكتساب الجهل من

فيما يرغبون امُلحارضين معظم فريًقا»: يشكِّالن واألستاذ الطالب أن «يُدركون (٤)
محارضاته، يف منهم كلٌّ يقدمها التي العلمية املادة تتعلَّم أن يريدونك إنهم تماًما، ترغبه

جيدة. دراسية تقديرات عىل تحصل وأن
التَّعلُّم دون تحول التي املشتِّتات املتفوقون الطالب يُقلِّل الخلف»: يف يَجلسون «ال (٥)

الدراسة. قاعة داخل
فهُمها يُمِكن مالحظات امُلتفوِّقون الطالب ن يُدوِّ جيدة»: مالحظات «يُدوِّنون (٦)

كثريًا. عليها ويُراجعون وتنظيمها،

306



التَّعلُّم مهارات لتنمية مصادر

أن املتفوِّقون الطالب يُدرك التَّعلُّم»: عملية عىل تُؤثِّر فات الترصُّ أن «يستوعبون (٧)
عملية عىل بدورها تُؤثِّر التي وانفعاالتهم، مشاعرهم عىل تُؤثِّر الشخصية سلوكياتهم

فعًال. ُمهتم غري وستصري ُمهتمٍّ، غري وكأنك ف ترصَّ التَّعلُّم.
جيد نحٍو عىل األشياء يتعلمون املتفوِّقون الطالب يتعلمونه»: عما «يتحدَّثون (٨)

بكلماتهم. عنها التعبري لهم يُتيح الذي بالقدر
الطالب يُدرك االختبارات»: خوض أجل من باملعلومات رءوسهم يَحشون «ال (٩)
ليلة يف كلها املذاكرة فرتات تكديس من فاعلية أكثر املذاكرة فرتات توزيع أن املتفوِّقون

بالفعل. ذلك يُمارسون وهم االمتحان،
التحكم أن أدَركوا لقد العمل، املتفوِّقون الطالب ل يُؤجِّ ال الوقت»: إدارة «يُجيدون (١٠)
حياتهم. يف يتحكَّموا أن بوعي اختاروا وقد نفسها، الحياة يف تحكم بمنزلة هو الوقت يف

اإلخبارية النرشة يف املنشور بوالري، وآندي ثنِي جيه ستيفن مقال من املصدر:
من بترصيح النرش أُعيد ص١-٢، ،(٩ (عدد ١٠ املجلد ،١٩٩٦ بروفيسور»، تيتشينج «ذا

ماجنا. نرش دار

الفعالة املذاكرة العرشملهارات الوصايا (2)

النجاح نحو آخر سبيل ليسهناك ألنه ونَِشًطا؛ مسئوًال كن (1-2)
السبيل ذلك غري األكاديمي

ات ُمتغريِّ ألية يخضع ال معينة مادة الدرايسيف فتقديرك والسيطرة؛ التحكم تعني املسئولية
األمور هذه فمثل سيِّئ؛ أستاذ لديك يكون ربما بالتأكيد، الخاص. مجهودك سوى تقريبًا
يَظهر الدرايس فتقديُرك الدرايس؛ تقديرك عن املسئول أنت تذكر: ولكن الحدوث، واردة

املادة. لك يُدرِّس الذي امُلحارض شهادة عىل ال درجاتك، شهادة عىل
دون الدراسية التقديرات وتحسني التَّعلُّم حصيلة لزيادة طريقة عن تبحث كنَت إذا
هي تفاُعلية دراسة قاعة يف امُلشاركة فإنَّ للمذاكرة، صه تُخصِّ الذي الوقت من تَزيد أن
الدراسة قاعة يف تَقضيه الذي الوقت الطريقة: بهذه األمر يف فكِّر إذَن. تَنُشدها التي غايتك
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«وضعية وتأخذ الدراسة، قاعة يف تجلس أن يُمكنك ثمَّ، وِمن بالفعل، به تَلتزم يشء هو
عينَيْه يغلق يكاد مقعده، يف مرتاخيًا ذراَعيه يَعِقد وهو يجلس الذي — امَللول» الطالب
أن بإمكانك أو الجسد». من «الخروج تجربة تعيش وكأنَّك — والخمول الكسل فرط من
والتفكري، النَِّشط، االسِتماع طريق عن الدراسة قاعة يف تقضيه الذي الوقت من تستفيد

التَّعلُّم. تجربة يف تماًما تَنخرط بحيث املالحظات؛ وتدوين األسئلة، وطرح

بك، الخاصة التحفيز» «وسائل تَكُمن أين اعرف (2-2)
بانتظام بها واستَِعن

األسئلة: هذه نفَسك سل الدراسة، قاعة يف فيها تجلس التي التالية املرة يف

هنا؟ أفعله الذي ما •
اآلن؟ هنا الجلوس اخرتُت ملاذا •

املكان؟ هذا من بدًال بها الجلوس يُمكنني كان أفضل أماكن توجد هل •
هنا؟ جلويس يَعنيه الذي ما •

التحفيز»، «وسائل بمنزلة وهي التعليمية، أهدافك األسئلة هذه عىل ردودك تُمثِّل
جامعي. كطالب وتفوُِّقَك لنجاحك العوامل أهم شك بال وهي

أوقات عليك سيأتي تُصدِّق، ال أو صدِّق سهلة. مرحلًة ليست الجامعية املرحلة
التحفيز؛ وسائل الستخدام املناسبة األوقات هي وهذه طالبًا، كونك من بامللل فيها تشعر

الحالة! هذه من إلخراجك

أسئلة لديك يكن لم وإذا فاطرحها، أسئلة لديك كان إذا (3-2)
منها بعًضا فابتِكْر

الطُّرق أقرص عام بوجه األسئلة تُقدِّم نقطتني، بني أقرصطريق املستقيم الخط يُعدُّ مثلما
املعرفة. واكتساب الجهل من للتخلُّص

بالغتا أخريان فائدتان األسئلة لطرح إليها، تَسعى التي املعرفة ضمان إىل باإلضافة
إليك. أستاذك يَنتبه وأن أُستاذك، إىل تَنتِبه أن عىل تُساعدك العملية فهذه األهمية:
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الفريق يف العبًا كن أي فريًقا، تُشكِّالن وأستاذك أنَت أنك اعلم (4-2)

التي العلمية املادة تتعلَّم أن يُريدونك إنهم تماًما؛ ترغبه فيما يَرغبون امُلحارضين معظم
حال، أي وعىل جيدة. دراسية تقديرات عىل تَحصل وأن محارضاته، يف منهم كلٌّ يُقدِّمها
ا، جيدٍّ املادة تعلمت فإذا التدريس، عملية يف املبذولة الجهود يعكسون املتفوِّقون الطالب

التدريس. مهنة مزاولة جراء من ُمربَّر نحو عىل بالفخر امُلحارض شعر

الخلف تجلسيف ال (5-2)

الجلوس ستختار هل املفضل. مُلطربك موسيقيٍّ حفل تذكرة ثمن دوالًرا ٥٠ تدَفع أنك تخيل
الثمن؟ الرخيصة التذاكر ذات األخرية الصفوف يف ستجلس أم األمامية الصفوف مقاعد يف
الحفالت يف يَدفعونه مما أكثر طائلة أمواًال يَدفعون الذين الطالب، بعض يجلس ملاذا
الصفوف ر تُوفِّ الدراسة، قاعة يف الدراسة؟ بقاعة األخرية الصفوف يف طواعيًة املوسيقية،
يتسم الذي التَّعلُّم يناقض وكالهما الهوية، وإخفاء األنظار، عن التخفي إمكانية األخرية

والكفاءة. بالفاعلية

فهمه عن تعجز ما مالحظاتك يف تَكتب ال (6-2)

الجامعيني. الطالب معظم منها يُعاني التي الجحيم؟!» بحق هذا «ما ظاهرة تجنَّب
قبل مرة ألول مالحظاتهم الطالب يَستعرض عندما نوعه من الفريد الرد هذا ويَظهر
تكون أن يفرتض التي الطالسم فهم أو الرموز فك أو القراءة عن العجز إن ُمهمٍّ. اختباٍر
هذه منها تَستمدُّ التي العبارة وقول ب للتعجُّ عرضًة الطالب يجعل ما هو مالحظات،

اسمها. الظاهرة

ُمهتمٌّ بأنك فتظاَهر الدراسية باملادة اهتمامك فقدت إذا (7-2)

تروقك. املحارضة بأن بالتظاهر نفسك تخدع لعلك جيًدا، ممثًال كنَت إذا
مائًال اجلس امُلهتمِّ»: الطالب «وضعية بساطة بكل تأخذ أن باالهتمام؟ تتظاهر كيف
أستاذك، مع البرصي التواصل عىل وحافظ األرض، عىل مستوية قدميك وضع األمام، إىل
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ودوِّن محارضك، يقوله بما وتهتمُّ تَستوِعب أنك لو كما آلخر، وقت من أومئ أو وابتسم
األسئلة. واطرح املالحظات،

بالتني من التسميع فإن ذهب، من السكوت كان إذا أنه اعلم (8-2)

ولعلَّه بل وحسب، ال أم ما شيئًا تعرف كنَت إذا ما لقياس جيًدا ا ً مؤرشِّ ليس التسميع
بني مبارش طريق أفضل شك دون ر يوفِّ التسميع إن األول. املقام يف للتَّعلُّم طريقة أفضل

املدى. والطويلة املدى القصرية الذاكرة

سيئة عادة رأسك» يف «حرشاملعلومات أنَّ اعلم (9-2)

فرتات توزيع اعتبار فهو املذاكرة؛ مهارات صو ُمتخصِّ عليه يُجمع واحد يشء يوجد كان إذا
ملذاكرتها. مكثَّفة واحدة فرتة يف كلها الدروس تكديس من وفاعلية كفاءة أكثر املذاكرة
أعددَت ما إذا أعىل؛ تقديٍر عىل وتحصل املزيد، وتتذكَّر املزيد، ستتعلَّم أخرى: بعبارة
إىل األحد يوم من يوم: كل مساء يف ساعة املذاكرة طريق عن الخميس يوم الختبار نفسك

الخميس. يوم مساء متواصلة ساعات أربع املذاكرة من بدًال األربعاء، يوم

الحال يف البدء إىل مضطرٍّا ولست العمل، ل تُؤجِّ ال (10-2)

ُمحايدة. أرض هناك ليس فيك! هو يتحكَّم أو الوقت يف تتحكَّم أن إما أساسية: حقيقة
يف تتحكَّم عنها، تتخىل أو السيطرة تفرض تُقاد، أو تقود أن يُمكنك أمامك: متاح الخيار

عليك. تُمىل ترتكها أو ترصفاتك
أحد يختاره أو بأنفسهم طريقهم يَختاروا أن — لونه يُفضِّ عما الطالب أسأل عندما
ففشل ، الردِّ هذا من الرغم وعىل األول. االختيار يختارون تقريبًا جميعهم فإن — لهم
مهارات يخص فيما األرجح، عىل واحد، رقم املشكلة يَُعدُّ بوقتهم التحكم يف الطالب

الجامعات. طالب إىل بالنسبة املذاكرة

تَثق ال ولكن منها، املرجو ق تحقِّ إنها الفعالة، املذاكرة ملهارات العرش الوصايا هي هذه
طابعك عليها وأضف بها! استعن بنفسك! الوصايا هذه جرِّب عمياء. ثقة كلماتي يف
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التي املؤرِّقة والليايل السيئ الدرايس التقدير باستثناء لتخَرسه، لديك ماذا الشخيص.
املذاكرة؟ يف تسهرها

تيتشينج «ذا اإلخبارية النرشة يف املنشور لوديفيش، إم الري مقال من املصدر:
نرش دار من بترصيح النرش أُعيد ص٣-٤، ،(١٠ (عدد ٦ املجلد ،١٩٩٢ بروفيسور»،

ماجنا.

للطالب للُمناقشة اإلرشادية الخطوط (3)

بظواهر الدراسية املادة تتناولها التي األفكار تربط تعليقات تُبدي أن حاول •
من جزء تناولها التي األفكار بني تربط وكذلك الدراسة، قاعة خارج موجودة

مختلف. جزء يف األخرى واألفكار املادة أجزاء
«أنا»، املتحدِّث ضمري ِمحَورها ألحاديث تتطرَّق التي الشخصية، املغامرات تجنَّب •
الذين املقاهي ُمرتادي من سهولة بكل نسمعها أن يُمكننا التي الساذجة واآلراء

بها. الخاصة القراءة وواجبات املادة، هذه عن شيئًا يَعرفون ال
من ولذا منها؛ األوامر ي تلقِّ عىل عقولنا تَحرص عواطفنا، تُثار حني أنه إىل انتبه •
يَكفي بما والعاطفة العقل بني للفصل استعداد عىل املرء يكون أن الرضوري
بصفة املكروهة أو املستَحبَّة غري األفكار تلك سيما ال األفكار، معالجة لضمان
األرجح عىل وستجد الشجاعة، ويتطلب للطبيعة، مخالف ف الترصُّ هذا شخصية.

آلخر. وقت من العاطفة وراء تَنساق أن عليك األسهل من أنه
محمل عىل أخذه عىل اآلخرين إجبار لك ل يُخوِّ ال معني رأي تبنِّي حقَّ أن اعلم •
صائبًا الرأي يكون فال ذاته. حدِّ يف بالثناء جديًرا رأيًا بالرضورة يجعله وال الجد،

عليها. يَرتكز التي والنظرية والدليل املنطق صحة بقدر إال
للتشكيك؛ إخضاعها دون الخرباء شهادة عىل آرائك ارتكاز عدم عىل احرص •
يف اآلخرين الخرباء مع يختلفون ما وكثريًا والتحيُّز، للخطأ عرضة فالخرباء
الجامعيني أساتذتك وعىل الدراسية، كتبك مؤلفي عىل يَنطبق هذا وكلُّ الرأي،

أيًضا.
بني االختيار متناقضة: ثنائية تُمثِّل باعتبارها األسئلة رؤية نحو امليل احذر •
د معقَّ مكان فالعالم اإلطالق. عىل يشء ال أو يشء كل بني االختيار ذاك، أو هذا
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شيوًعا أكثر الرمادي فاللون مطلقة؛ إجابات فيه تجد أن الصعب من وفوضوي،
واحدة. سلة يف تأتي ما عادًة املتناقضة واألشياء واألسود، األبيض من

غري يشء وال الحقيقة، كل و«الحقيقة، «الحقيقة» بني التمييز أهمية قدِّر •
الحقيقة».

أن يف بأس وال الثِّقة، بعدم بشعورك تعرتف أن من بأس ال الرتدد. قيمة قدِّر •
رأيك. تُغريِّ

تيتشينج «ذا اإلخبارية النرشة يف املنشور جابنيش، هوارد مقال من املصدر:
ماجنا. نرش دار من بترصيح النرش أُعيد ص٦، ،(٩ (عدد ٦ املجلد ،١٩٩٢ بروفيسور»،

مذاكرة مجموعة إىل االنضمام يف فكِّر (4)

الخاصة القراءة وُفروض املادة محتوى مُلناقشة الفرصة الطالب املذاكرة مجموعات تمنَح
أن املجموعة ألعضاء ويُمكن لالختبارات. االستعداد عند خاصة فائدة ذات تكون وقد بها،
االختبار. يف عونها يتوقَّ التي املسائل أو األسئلة ويُناقشوا لبعض، بعضهم معرفة يختربوا

زمالئك! من مجموعة من تتألَّف مذاكرة مجموعة تكوين االعتبار يف ضع
هذه تحقيق كيفية توضح التالية فاإلرشادات مذاكرة، مجموعة تُكوِّن أن قررَت إذا

املادة: هذه يف منها املرجو املجموعات

جميع من متبادلة بموافقة طالب ستة إىل أربعة من مجموعات تشكيل يجري •
األعضاء.

لدى املجموعات ل تُسجَّ أن يَجب املادة، يف مذاكرة مجموعة املجموعة تعترب لكي •
طالب. كل هوية ورقم املجموعة أعضاء أسماء بتقديم املحارض

من بدًال املجموعة يستغلُّ عضًوا (لنَُقل منها عضًوا تَطرد أن للمجموعة يحق •
باإلجماع. التصويت طريق عن لها) اإلسهامات تقديم

نفسها، تلقاء من املجموعة تَُحلُّ أعضاء، أربعة عن املجموعة أعضاء عدد قلَّ إذا •
بديل. عىل التصويت يتم لم ما
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طالب أي يُجَرب وال واحدة، مذاكرة مجموعة من ألكثر االنتماء للطالب يحقُّ ال •
مذاكرة. مجموعة ألية االنضمام عىل

اجتماعاتها. خالل تُنجزه ما وتُقرِّر بها، الخاصة األنشطة املجموعات تُنظِّم •
املذاكرة خطط مراجعة و/أو األنشطة القرتاح املجموعات بلقاء املحارض يَسعد

املجموعات. إىل بالنسبة اختياري االجتماع وهذا املقرتحة.
الدراسية، الواجبات جميع يف إضافية درجات عىل لة املسجَّ املجموعات تحصل •
جميع تقديرات ط متوسِّ عىل بناءً اإلضافية الدرجات تُقدَّر التالية. للصيغة وفًقا
أعضاء تقديرات ط متوسِّ كان إذا ِحدة. عىل منهم عضو كل املجموعة، أعضاء
وإذا مئوية، نقاط ثالث عىل األعضاء جميع يحصل ممتاز، تقدير هو املجموعة
وإذا مئويتني، نقطتني عىل يحصلون ا، جدٍّ جيد تقدير هو التقديرات ط متوسِّ كان
وإذا واحدة، مئوية نقطة عىل يحصلون جيد، تقدير هو التقديرات متوسط كان
املجموعة تقدير متوسط كان بينما ممتاز، تقدير عىل باملجموعة عضو حصل

فقط. واحدة مئوية نقطة عىل العضو هذا يَحُصل جيد، تقدير هو ككل

اآلَخرين الطالب تعرف ال ولكنَّك مذاكرة، مجموعة إىل االنضمام تودُّ كنَت إذا
امُلحارض. أَخِرب فضلك من مجموعة، تكوين لك يُتيح بما ا جيدٍّ املادة لدراسة لني املسجَّ

املجموعات. تكوين عىل الطالب بمساعدة امُلحارض سيَسعد
اإلخبارية النرشة يف املنشور روبنسون، جيه إتش مقال من بترصف منقول املصدر:
دار من بترصيح النرش أُعيد ص٧، ،(٧ (عدد ٥ املجلد ،١٩٩١ بروفيسور»، تيتشينج «ذا

ماجنا. نرش

املجموعة بأعضاء الخاصة واملسئوليات الحقوق الئحة (1-4)

جميع يُناسب بما وأماكنها االجتماعات مواعيد اختيار ومسئولية حق تَمتلك أنت •
األعضاء.

أعضاء بني العمل وتوزيع املجموعة، أهداف وضع يف تُساهم أن لك يحقُّ •
العمل. لتسليم النهائية املواعيد وتحديد املجموعة،

313



امُلتعلِّم حول امُلتمرِكز التدريس

العمل، من نصيبه منهم كلٌّ يُنجز أن املجموعة أعضاء من ع تتوقَّ أن لك يحقُّ •
كما العمل، من نصيبهم يُنجزون ال الذين املجموعة أعضاء تواجه أن لك ويحقُّ

به. ُكلفَت الذي العمل إتمام مسئولية ل تتحمَّ أنك
توقع لك ويحقُّ الجماعي، العمل يف فعاًال مشارًكا تكون أن مسئولية ل تتحمَّ أنت •

باملجموعة. اآلخرين األعضاء من الفعالة املشاركة
معهم، أنجزته الذي العمل عىل املجموعة من تقييم عىل الحصول توقع لك يحقُّ •

باملجموعة. اآلَخرين لألعضاء بنَّاء تقييم تقديم مسئولية ل وتتحمَّ
املحدَّدة، مواعيدها يف وتَنتهي املجموعة اجتماعات تبدأ أن ع تتوقَّ أن لك يحقُّ •
إنجازها ع املتوقَّ املهامَّ ص يُلخِّ الذي األعمال جدول املجموعة أعضاء يَتبع وأن
عن التوقعات هذه تحقيق عىل املجموعة مساعدة مسئولية ل تتحمَّ االجتماع. أثناء
وْضع عىل امَلجموعة وُمساعدة لها، املحدَّد الوقت يف االجتماعات حضور طريق

له. وفًقا العمل وُمتابعة أعمال جدول
النظر وجهات اختالف مع وتتعامل مًعا، تتعاون مجموعة يف امُلشاركة لك يحقُّ •

بنَّاء. نحٍو عىل
لألنشطة ص املخصَّ الوقت يُقلِّلوا أن املجموعة أعضاء من تَطلب أن لك يحقُّ •
اإلفراط عدم مسئولية ل وتتحمَّ الخارجية. املوضوعات مناقشة أو االجتماعية،
مسئولية وكذلك خارجية، موضوعات إثارة أو االجتماعية باألنشطة املشاركة يف

املهمة. إنجاز ُمواصلة عىل املجموعة مساَعدة
أيًضا ل وتتحمَّ احرتام، بكل إليك املجموعة أعضاء يستمع أن ع تتوقَّ أن لك يحقُّ •

احرتام. بكل املجموعة أعضاء جميع إىل االستماع مسئولية

اإلخبارية النرشة يف املنشور لونجمان، جيه دي مقال من بترصف منقول املصدر:
مدوَّنة عىل متاحة النُّسخ هذه ص٥. ،(٧ (عدد ٦ املجلد ،١٩٩٢ بروفيسور»، تيتشينج «ذا

.(www.facultyfocus.com) ٢٠١٢ فرباير، ٨ بتاريخ بروفيسور»، تيتشينج «ذا
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