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موجز
كل من يدخل إىل غرفة التدريس ،ويشاهد مجموعات صغرية تتو ّزع يف أرجاء الغرفة وتعمل ّ
ّ
كل منها عىل َم َه ّمة مع ّينة ،بدل املشهد املعتاد املتم ّثل
صف كبري يقابله املد ّرس ،سيفرتض يف الحال ّأن ما ميا َرس يف ّ
يف ّ
جامعي" أو "تع ُّلم تعاوين"
الصف هو " تع ُّلم
ّ
فإن التغيري يف الرتكيبة من ّ
عىل الرغم من أ ّنه رشط رضوريّ ّ ،
كاف ألبتّة ،وال يضمن تحقيق تع ُّلم تعاوين،
صف كامل إىل مجموعات صغرية غ ُري ٍ
الجامعي هو التك ّلمّ ،
ّ
فإن جودة التع ُّلم ودرجة
ألن ما يحصل داخل ِبنْية املجموعة الصغرية هو ما يصنع الفارق .ومبا ّأن ُج ّل ما يحصل يف العمل
ّ
يتحقق من تلقاء نفسه؛ ويك يصبح باإلمكان
التعاون تتع ّلقان يف األساس بجودة التك ّلم أو الحديث الذي يدور يف املجموعة .هذا الحديث ال ّ
تحقيق االيجابيات البيداغوج ّية واالجتامع ّية للتع ّلم يف املجموعات ،فث ّمة حاجة إىل التخطيط واإلعداد والتد ُّرب والتعليامت املبارشة.
يف هذه الرشوط :العمل يف املجموعات ال يعزّز التع ُّلم:

يف هذه الرشوط :العمل يف مجموعات يعزّز التع ّلم:

•املَ َه ّمة امللقاة عىل عاتق املجموعة ليست مبن ّية ،ومل َي ْج ِر
الجامعي -عىل النحو الذي
تخطيطها يك تالئم التفكري
ّ
يستوجب التفكري مبستوى عالٍ  ،ويتط ّلب من ّ
كل مشارك
طرح وجهة نظره واملساهمة مبعارفه.
َ
•حجم املجموعة وتركيبة املجموعة ال يالمئان املَ َه ّمة.

•املَ َه ّمة مبن ّية عىل نح ٍو ج ّيد ،وجرى تخطيطها يك تالئم
الجامعي -تتط ّلب الكثري من التفكري ،ويتط ّلب
التفكري
ّ
تنفيذها الكامل االرتكا َز عىل معارف ووجهات نظر جميع
املشاركني.
•حجم املجموعة وتركيبتها يالمئان املَ َه ّمة.

•املشا َركة جزئ ّية ،وال تشمل جميع أعضاء املجموعة.

الجامعي متساوية ،وتشمل جميع
•املشا َركة يف الحديث
ّ
الزمالء يف املجموعة.
•الحديث يف املجموعة يحمل طاب ًعا استقصائ ًّيا وتعاونياً ،
ويتم ّيز بالبحث عن التفسريات والرشوح ،وطرح األسئلة،
والتط ّرق إىل أفكار املشاركني وتحدّيها ،والبناء املرتاكم
للمعرفة من خالل طرح اآلراء واألفكار.

•الحديث بني أعضاء املجموعة يأخذ طابع املناكفة (الجدال
الصاخب والعقيم) ،وال يتّسم باملامرسة التشا ُرك ّية.
• ّمثة غياب ملعايري اإلصغاء لألفكار املختلفة واحرتامها.
•املجموعة مدفوعة بالرغبة يف إنهاء املَ َه ّمة عىل وجه الرسعة.

•تسري املجموعة بحسب قواعد واضحة يعرفها الجميع:
اإلصغاء واحرتام التبايُن ،ونقد األفكار ال األفراد ،وإمكان ّية
ارتكاب الخطأ دون الخوف من إطالق األحكام.
للتعمق يف املَ َه ّمة،
• ّ
تخصص املجموعة ما يكفي ما الوقت ُّ
ومراجعة وفحص األفكار ووجهات النظر املختلفة والتعلمّ
الذي تو ّفره املَ َه ّمة امللقاة عىل عاتق املجموعة.
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مدخل
ما هو التع ّلم يف مجموعات؟
مصطلح "التع ّلم يف مجموعات" شائع جدًّا ،وهو يصف ظواهر يوم ّية مختلفة داخل عامل الرتبية والتعليم وخارجهّ .مثة طريقتان لتوصيف مامرسة
التع ُّلم يف مجموعات:
الطريقة الوصف ّية تتناول املوجود ،حيث يتو ّزع الط ّالب إىل مجموعات بغية تع ُّلم أمر ما -هذا "تع ّلم يف داخل مجموعات" .تتناول الطريقة
الوصف ّية التنظيم الشك ّ
ّ
للصف عىل نح ٍو مغاير.
يل
الطريقة املعياريّة تتناول ما هو مح ّبذ .من وجهة نظر معيار ّية ،يش ّكل االنتظام يف مجموعات ً
كاف لتح ّقق التع ّلم
رشطا رضور ًّيا ،لكنّه غري ٍ
التشار ّيك بني أعضاء املجموعة .ويك يكون مبقدورنا القول ّإن هناك تعلُّماً يف املجموعة ،عىل هذا التع ّلم أن يتحلىّ بخصائص جوهر ّية من
التحدّث التشا ُركيِ ّ سنتو ّقف عندها الح ًقا.

أشكال االنتظام يف مجموعات
ّمثة عدد من أشكال االنتظام املحتمل يف غرفة التدريس من أجل التع ّلم يف مجموعات:
•العمل يف أزواج
•العمل يف مجموعات صغرية ( 3-4ط ّالب) -بقيادة املد ّرس أو بقيادة الط ّالب؛
•العمل يف مجموعات كبرية ( 5-10ط ّالب) -بقيادة املد ّرس أو بقيادة الط ّالب؛

موجهة بني الط ّالب.
•الجلوس داخل مجموعات بينام يجري العمل عىل املَ َه ّمة عىل نح ٍو فرديّ  ،دون حصول تفاعالت ّ
اختيار أشكال االنتظام ودرجة نجاعتها يف التع ّلم تتع ّلق -غال ًبا -بسنّ املتع ّلمني ،ومبرحلة التع ُّلم ،وباملَ َه ّمة العين ّية املطروحة .عىل سبيل املثالّ ،مثة
الجامعي الذي يقوم املد ّرس بتوجيهه ،والتع ُّل ِم دون وجود املد ّرس يف املجموعة ،إذ مي ّكن حضوره يف املجموعة من مامرسة
فرق كبري بني التع ُّل ِم
ّ
بالص ّف الكامل) ،والتحدّث لعدّة جوالت مع طالب واحد (وهو أمر ال ميكن
الحديث مط ّوالً وعىل نح ٍو عميق بني جميع أفراد املجموعة (مقارنة ّ
الصف) ،وحتّى إجراء متابعة عن كثب لوضع ّ
الصف الكامل خو ًفا من فقدان السيطرة عىل مجريات األمور داخل ّ
تنفيذه -يف املعتاد -يف ّ
كل واحد
من الط ّالب عىل املستويات التعليم ّية واالجتامع ّية والوجدان ّية .عىل الرغم من ذلكّ ،إن حضور املد ّرس يف املجموعة يلغي بدرجة مع ّينة إمكان ّية
تحقيق تع ّلم الزمالء.

ملاذا التع ُّلم يف مجموعات؟
الرسمي للتع ّلم؛ ب .درجة التقارب الفكريّ بني
ّمثة سببان رئيس ّيان يجعالن التع ُّلم يف مجموعات يحمل يف ط ّياته ُف َر ًصا كبرية للتع ّلم :أ .الطابع غري
ّ
الط ّالب.
هرمي ،فهي التي تحدّد من يتحدّث ،وما هي األمور التي يدور الحديث
يتأسس عىل شكل
أ .الحديث الص ّف ّي
الرسمي الذي تقوده املد ّرسة ّ
ّ
ّ
عنها ،ومتى يحصل ذلك .يف املقابلّ ،إن الحديث بني الرشكاء قد يو ّلد شك ًال ِن ِّديًّا ومتساويًا من التفاعل ،بدون فجوات املعرفة واملكانة
التي مت ّيز حلبة اال ّتصال بني األوالد والكبار .من شأن هذه املساواة أن تو ّلد لدى املتع ّلم مزيدًا من املشاركة ،والحافز ّية ،واالنفتاح ،والثقة،
والفهم ،وجميعها مك ّونات رضور ّية يف عمل ّية التع ّلم (בלום-קולקה וחביבBlatchford et al., 2003; Mercer ;2010 ,
:)et al., 2004
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َ
•يمُ نح ّ
ّ
الصف الكبري ،من حيث عدد امل ّرات التي يتحدّث فيها وكذلك من حيث
أفضل من تلك التي تمُ نح له يف
كل طالب فرص ًة للتعبري
املدّة الزمن ّية للردّ.
•يو ّفر العمل يف إطار مجموعة لقا ًء أكرث حميم ّية ،وتواص ًال أعمق بني الط ّالب.
ّ
الصف الكامل.
•قد تخلق العالقات يف املجموعة انخر ًاطا وجدان ًّيا وذهن ًّيا أعىل من ذاك الذي يحصل يف
•ميكن للمجموعة الصغرية أن تش ّكل إطا ًرا آمنًا أكرث لطرح األفكار والتحدّث مع اآلخرين حولها.

ب .ينبع السبب الثاين من الصعوبة األساس ّية التي يواجهها الخبري (املد ّرس) يف "الوصول إىل املتع ّلم" وتفسري املوضوع مبفاهيم قريبة من عامله .يف
املعتاد ،يحاول الخبري القيام بذلك بواسطة كلامت مع ّينة ،ومن خالل محاولة االهتداء إىل نظر ّيات حدس ّية لدى املتع ّلم ،وعرض املعرفة بطريق ٍة تمُ ّكنه
من الفهم عىل نح ٍو أفضل (عىل سبيل املثال :من خالل استخدام االستعارات والتشبيهات) .إذا أخذنا بعني االعتبار الصعوبات التي قد يواجهها الكبار
خالل محاولتهم مال َءمة األمور للنحو الذي يرى فيه الط ّالب األمورَ" ،فلن يكون من باب االستفزاز أن ندّعي ّأن الزمالء يستطيعون خلق رشوط
التعليمي ،حيث إ ّنهم غال ًبا يفهمون بعضهم البعض عىل نحو مبارش أكرث" ( .)Blatchford et al., 2003مر ّد ذلك هو ّأن
أفضل للحديث
ّ
َمواضع تط ّورهم قريبة من بعضها ،وعليه فهم يستطيعون تبادل أدوات الرشكاء الكبار واملبتدئني بسهولة.
•عندما تع ّلم اآلخرين ،أنت تتع ّلم عىل النحو األفضل.
•من خالل محادثة مع زمالئهم ،قد يفهم الط ّالب عىل نحو أفضل أين أخطأوا أو ما هي األمور التي يجب عليهم القيام بها اآلن.
•يستطيع ّ
كل طالب تعليم طالب آخر أم ًرا ما.
ّ
الصف الكامل ،وتو ّفر إمكان ّية إجراء تنا ُوب يف األدوار (ك ّلام تب ّوأ فرد آخر
للتلخيص :يف مامرستها ملبدأ املساواة ،تتف ّوق البنْية الجامع ّية عىل
َد ْور "العارف" َو "الخبري" َو "املق ّيم" ،وما شابه) -هذا التناوب يو ّلد ألفراد املجموعة ُف َر ًصا إضاف ّية للتع ّلم.
ناتج مش َرتك (فكرة ،أو ّ
فإن البنْية املتساوية والحديث الذي يتّسم بالتشا ُرك ّ
إذا أديرت األمور عىل نح ٍو سليمّ ،
حل ملشكلة أو
يتمخضان عن ٍ
مرشوع معينّ ) مل يكن لريى ح ّي َز النور لوال جلوس الط ّالب م ًعا.
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التع ّلم يف مجموعات يف غرفة التدريس :صورة الوضع القائم

تظهر األبحاث الرتبوية أن التع ّلم يف مجموعات يحمل يف ط ّياته فرصة كبرية للنهوض بتع ّلم الط ّالب ،كام تشري إىل حقيقة ّأن التع ّلم من هذا
النوع يتحلىّ بنجاعة وفاعل ّية عالية يف ّ
الذهني ،والحافز ّية ،والتحصيل
كل ما يتع ّلق بتعزيز النم ّو
العلمي (;Blatchford et al., 2003
ّ
ّ
 .)Gillies & Ashman, 2003; Johnson & Johnson, 2003تبينّ كذلك ّأن فاعل ّية العمل يف مجموعات صغرية من املتع ّلمني
َتفوق فاعل ّية العمل الفرديّ عىل نفس املَ َه ّمة ).(Howe & Tolmie, 2003
الجامعي داخل الصفّ ،أن هذا الشكل من التع ّلم ليس مثم ًرا أو فاع ًال يف
عىل الرغم من ذلك ،تظهر بعض األبحاث ،التي تتمحور حول التع ّلم
ّ
الطريقة التي يط َّبق فيها عىل أرض الواقع ) ،(Kutnick et al., 2006عىل الرغم من ّأن الط ّالب يتع ّلمون يف مجموعات صغرية لفرتات
ليست قليلة ،تبينّ ّأن التفاعالت التعليم ّية النوع ّية بينهم نادرة للغاية ،وال ُت ْفيض إىل بناء ناتج يتو ّلد عن التفكري والعمل املشرتكني.

الوضع القائم :ماذا يحصل بالفعل؟
توصلت إليها أبحاث كثرية يف ال َعقد األخري ( Galton & Williamson, 1992; Galton et
يف ما ييل نعرض النتائج املركز ّية التي ّ
:)al., 1999; Mortimore et al., 1988; Pollard et al., 1994; Tizard et al, 1988

•حتّى عندما يجلسون يف إطار مشرتك ،الط ّالب يعملون يف الغالب عىل نح ٍو فرديّ .
•عندما يتشارك الط ّالب يف العمل عىل َم َه ّمة مع ّينة ،حديثهم عىل الغالب ال يط ّور التع ّلم.

•شهدت السنوات األخرية ارتفاعًا يف نسبة العمل يف مجموعات ،لكن األمر مل يؤ ّثر عىل جودة التفاعالت التي تدور يف إطارها (Bennett
يحسن بالرضورة قدر َة أعضاء
 .)& Dunne, 1992; Littleton et al., 2005بكلامت أخرى :املكوث املتواصل داخل بنْية جامع ّية ال ّ

نوعي مشرتك لغرض التع ّلم.
املجموعة عىل إدارة حديث ّ

الجامعي يف املدرسة اإلعداد ّية ّ
يقل
•جودة الحديث يف املجموعات تختلف باختالف السنّ  ،وترتفع ك ّلام كرب الط ّالب (عىل الرغم من ّأن التع ّلم
ّ
عنه يف املدرسة االبتدائ ّية بكثري).

الجامعي الشائع بني الط ّالب
أمناط الحديث
ّ

ضم أشكاالً
ميكن تقسيم التفاعالت التي ُر ِصدت بني الط ّالب إىل نوعني :كالم خارج عن املَه ّمة ،وكالم ضمن املَ َه ّمة .التحدّث يف إطار املَ َه ّمة ّ
مختلفة من الكالم (ال تحصل جميعها بالتزامن بالرضورة) وهي:
•تبادل معلومات من مرتبة متد ّنية -يطرح الط ّالب شذرات معلومات قد تكون ذات صلة باملوضوع ،لكنّها ُتطرح بشكلها الخام ،وال يجري الربط
بينها يك تتح ّول إىل فكرة متامسكة؛
•مناكفة ُتربز غياب اال ّتفاق واالفتقار ألدوات إدارة الخالفات بني الزمالء؛
•تق ُّبل ما يقوله الزمالء دون طرح عالمات استفهام أو آراء مضادّة؛
•غياب التحاور الفكري وغياب التط ّرق املرتاكم من قبل الط ّالب إىل أمور قالها زمالؤهم قبل ذلك؛
•عدم طرح مس ّوغات وعدم تقديم حجج دقيقة تدعم االدّعاءات املطروحة؛
•غياب الرشح والتفسري؛

•انعدام التكافؤ يف مشاركة أعضاء املجموعة.
تستنتج األبحاث الحديثة من ّ
كل ذلك ّأن التفاعالت الجامع ّية يف صيغتها الحال ّية ال تدعّم التع ّلم ،ألسباب ال تتع ّلق بطبيعتها وطابعها ،بل لكونها
ال ُتقاد عىل النحو الالئق من قبل املد ّرسني.
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التعليمي يف املجموعة ،ال يفهم الط ّالب األمور التي يُتو َّقع منهم أن ين ّفذوها ،ويجهلون معايري النقاش الف ّعال
يف غياب تطوير مهارات الكالم
ّ
ّ
يخص معايري النقاش الف ّعال بني الطالب ،وال يقومون بإرشادهم حول أشكال الكالم
والج ّيد .غال ًبا ال ُيجري املد ّرسون مال َءمة تو ّقعات رصيحة يف ما ّ
الف ّعالة والناجعة داخل املجموعات .يف هذه النقطةّ ،مثة أه ّم ّية لإلشارة إىل ما ييل :إعالن املد ّرس حول هدف الحديث ليس كاف ًيا ("تحدّثوا م ًعا يك
"توصلوا م ًعا إىل ّ
اضحا للكيف ّية التي يُدار فيها الكالم املشرتك.
تتوصلوا إىل قرار"؛ ّ
ّ
حل يتّفق عليه الجميع") يك نخلق لدى الط ّالب فهماً و ً
يتّضح كذلك ّأن املد ّرسني مل يتل َّق ْوا تدري ًبا لهذا الجانب من وظيفتهم ،و ُتظ ِهر األبحاث ّأن نسبة املد ّرسني الذين يشاركون (قبل االنخراط يف العمل
وبعد ذلك) يف تدريبات ُم َعدّة لقيادة سريورات جامع ّية يف ّ
الصف هي يف منتهى الضآلة .يف املدارس اإلعداد ّية -عىل سبيل املثال -تبينّ ّأن مد ّر ًسا
واحدًا من أصل عرشة مد ّرسني تل ّقى تدري ًبا عمي ًقا عىل طرائق التدريس التي تشمل العمل بطريقة املجموعات.(Blatchford et al., 2001) .
كشف البحث حول املد ّرسني ،يف سياق العمل يف مجموعات داخل ّ
الصف ،عن مزيد من النتائج:
الجامعي هزيل للغاية.
•يبدو ّأن ّمثة غيا ًبا إلسرتاتيج ّية تربو ّية مربمجة يف صفوف املد ّرسني .الوعي لإلمكان ّيات البيداغوج ّية -االجتامع ّية الكامنة يف العمل
ّ
صحة التفاعالت الجامع ّية النوع ّية.))Blatchford et al., 2003 .
•يتحدّث املد ّرسون عن صعوبة يف اختيار وتخطيط َم َهماّ ت من شأنها تأكيد ّ

الجامعي سيؤدّي إىل فقدان السيطرة عىل إدارة ّ
الصف ،وزيادة الرثثرة والسلوك ّيات الخارجة عن نطاق املَ َه ّمة.
•يعتقد الكثري من املد ّرسني أن العمل
ّ
•يف الكثري من الحاالت ،ال يؤمن املد ّرسون أن الط ّالب يستطيعون فع ًال التع ّلم بعضهم من بعض ،ويعتقدون ّأن العمل يف املجموعات ُي ْفيض دامئًا
إىل قيام الط ّالب األقوياء مبساعدة الط ّالب األضعف منهم؛ ْ
ويخ َش ْون من أن تقوم ق ّلة من الط ّالب بالتشويش عىل عمل املجموعة ك ّلهاCowie( .
.)et al., 1994 ; Bennett & Dunne, 1992
النقاش املفتوح العميق املتواصل داخل املجموعة والتزا ِمهم كمد ّرسني
البيداغوجي العا ّم -بني
يجد املد ّرسون صعوبة يف التعامل مع التو ّتر
ِ
ّ
بـِ "تغطية املادّة" ا ُمل ْد َرجة يف املنهاج.
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الجامعي الذي يعزّز التع ّلم
الحديث
ّ
أنواع الحديث يف املجموعة

كاف بح ّد ذاته لضامن التع ّلم األفضل يف
عىل نح ِو ما ذكرنا آن ًفا ،التقسيم إىل مجموعات ُيطلب منها تنفيذ َم َهماّ ت ُأ ْل ِق َي ْت عىل عاتقها غ ُري ٍ
األسايس هو لجودة الحديث الذي يجري بني الط ّالب.
املجموعة .التأثري
ّ

"طبيعي" أكرث ،وبعضها يتط ّلب توجيهًا من ِق َبل املد ّرس .يف هذا
يستطيع الط ّالب يف املجموعات التحدّث بعدد من قوالب الحديث -بعضها
ّ
السياق ّ
يشخص مارسري ثالثة أنواع من الكالم ):(Mercer, 2000

أنواع التح دّث

خصائص

تح دّث تجاد ّيل ()Disputational talk

التحدّث الذي يتم ّيز بالصدام والرتاشق واالنفراد يف ا ّتخاذ القرارات
حتّى عندما يكون الجلوس جامع ًّيا وتكون املَ َه ّمة مشرتكة .يف هذه
وينصب
الطريقة من التحدّث ،يتبادل الط ّالب الحديث باقتضاب
ّ
هدفهم عىل تفنيد أقوال اآلخرين َو/أو قيام ّ
كل واحد من أفراد

تحدُّ ث ت را ُك ِم ّي ()Cumulative talk

يتط ّرق املتحدّثون إىل زمالئهم ويت ّممون الواحد أفكار ِسواه ،لكنّهم
ميارسون ذلك عىل املستوى البدا ّيئ دون طرح تحدّيات ألفكار
زمالئهم أو انتقادها .بكلامت أخرى :يقبل الط ّالب ّ
كل ما يقال
دون تح ّفظ.

تحدُّ ث استقصايئ ()Exploratory talk

ميارس الط ّالب تفك ًريا نقد ًّيا ويتح َّد ْون (إيجاب ًّيا) أفكار زمالئهم
ويعرضون بدائل مس ّو َغة ،ويبنون األفكار سو ّية .يجري تطبيق
حديث تشا ُركيِ ّ ينهض بتع ُّلم املجموعة ك ّلها.

التحدُّ ث التجاد ّيل والتحدُّ ث الرتا ُك ِم ّي هام نوعا التحدّث األكرث شيوعا ،لكنّهام محدودان يف قدرتهام عىل تطوير تع ُّلم الط ّالب ،ال يتو ّلد أيّ
أمر جديد بدون وضع عالمات االستفهام واالستئناف عىل ما ُيطرح أو بدون االستمرار ّية والبناء املشرتك .نوع التحدُّ ث الثاين (أي االستقصا ّيئ)
ينهض بالتعليم؛ ّ
ألن الط ّالب َعبرْ َ ُه يف ّكرون بصوت عالٍ ويتح ّملون مسؤول ّية مشرتكة يف العثور عىل املعرفة وتحليلها وتطويرها .ظاهر ًّيا ،يبدو
الجامعي يف غرفة التدريس ،لكن البناء املشرتك للمعرفة ال يتح ّقق إ ّال ضمن
الذهني للعمل
ّأن الحديث يدور فقط حول تعزيز الجانب
ّ
ّ
رشوط بيئ ّية تخلق ثقافة إيجاب ّية من الثقة والتشا ُرك .هذه الثقافة ترتكز عىل االحرتام املتبادل والثقة بني الزمالء؛ ّمثة أه ّم ّية ألن يشعر
النوعي بني
الط ّالب ّأن مبقدورهم عرض أفكار وحلول دون الخوف من أن يطولهم أذى أو دحض غري م َّربر .بهذا املفهوم ميا َرس التحدّث
ّ
الزمالء عندما يعرف املت ّعلمون كيف يفصلون بني نق ِد األفكار التي يطرحها املشاركون ،والنق ِد الشخيصّ ).(Littleton et al., 2005
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الجامعي الذي ينهض بالتع ُّلم
الحديث
ّ
نوعي بني الط ّالب يف أربع فرض ّيات مركز ّية
تتشارك األبحاث وبرامج التداخل التي تسعى إىل تطوير حديث ّ
ُم ِه ّمة:
النوعي بني الزمالء رضوريّ للتع ُّلم.
 1.1الحديث التشار ّيك
ّ
النوعي بني الزمالء عىل نح ٍو مبارش يف غرفة التدريس.
 2.2يجب تع ُّلم الحديث التشار ّيك
ّ
 3.3تؤ ّثر املَ َه ّمة التي ُتلقى عىل عاتق املجموعة تأث ًريا حاسماً عىل الحديث الذي يدور داخلها.
العيني للتع ُّلم يف املجموعات مبراعاة متغيرّ ات مختلفة.
ّ 4.4مثة أه ّم ّية للتخطيط
ّ

النوعي بني الزمالء
 .1الحديث التعاوين
ّ
النوعي:
مم ّيزات الحديث التشار ّيك
ّ

•املشاركة الواسعة والف ّعالة من ِق َبل جميع الزمالء يف املجموعة؛
•اإلصغاء املتبادل؛
•اإلحساس بالح ّر ّية لدى جميع الزمالء يف تغيري املوضوع أو طرح ا ّتجاهات جديدة للتفكري؛
رشوحا وتعليالت من زمالئهم؛
•يرشح الزمالء أفكارهم ويع ّللونها ،ويطلبون ً
•يقدّم الزمالء أد ّلة عىل ادّعاءاتهم؛

يهب الزمال ُء ملساعدة أصدقائهم ،ويقدّمون لهم املساعدة عند الحاجة؛
• ّ
جامعي قبل ا ّتخاذ قرار أو القيام بعملٍ ما؛
• يسعى الزمالء إىل تحقيق توا ُفق
ّ
•يتط ّرق الزمالء إىل ما ط َر َح ُه َمن َس َبقهم يف الحديث ،من خالل املصادقة أو التفنيد أو اإلضافة أو االسرتجاع بعد التحليل؛
•يحصل ّ
كل طالب عىل تغذية راجعة من قبل زمالئه حول أفكاره وردود فعله.

النوعي
 .2تعليم رصيح ومبارش للحديث التعاوين
ّ

ينبغي باملد ّرس أن يد ّرس عىل نح ٍو ج ّ
يل كيف ّية العمل داخل املجموعات ،يك يط ّور لدى الط ّالب مهارات الحديث التشا ُركيِ ّ الذي يح ّول
َ
الحديث داخل املجموعة إىل تع ُّلم .يقرتن التع ّلم الذي من هذا النوع بتغيري يف املفاهيم كخطوة عىل طريق االعرتاف باألفضل ّيات البيداغوج ّية
العاطفي لـِ "فقدان السيطرة" لصالح نقل املسؤول ّية عن التع ُّلم إىل الط ّالب ،وتحقيق "ال َمركزَة"
الجامعي ،واالستعداد
واالجتامع ّية للعمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
( )decentralizationللتعليم داخل الصف تعني أن كل مجموعة وكل تركيبة جامع ّية تتعلم أم ًرا مختلفا بعض اليشء ...وكذلك يف التحكم
مبامرسات تدريس الحديث الذي ينهض بالتع ُّلم والذي يشمل تصميم املَ َه ّمة وكذلك طرق الحديث وقواعد الحديث والعمل يف مجموعات.
الجامعي الذي يعزّز التع ّلم
ر ِاجعوا أدوات للحديث
ّ
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 .3أه ّم ّية املَ َه ّمة

مهم ،لكن املَ َه ّمة التي يطرحها املد ّرس للعمل عليها داخل املجموعات ال
التعليم الرصيح واملبارش لقالب حديث جديد بني الزمالء هو أمر ّ
لىّ
ّ
تقل أه ّم ّية عن ذلك .املَ َه ّمة الجامع ّية الج ّيدة (تلك التي ال يقودها املد ّرس) تتح بهذه الخصائص:
أ .تحتاج إىل موارد (معرفة؛ مهارة؛ مواد) ال تتوافر لدى فرد واحد فقط ،ويتط ّلب النجاح يف تنفيذ املَ َه ّمة مساهمة الكثريين .عىل سبيل املثالَ :م َه ّمة
ترتكز عىل مم ّيزات أماكن سكن الط ّالب ال يعرفها ِسواهم.
ب .تتط ّلب اعتامدًا متباد ًال .التبادل ّية تعني ّأن نجاح ّ
كل واحد من الط ّالب يتع ّلق باملجموعة ك ّلها -حتّى الط ّالب األقوياء يعتمدون عىل الط ّالب
األقل ق ّوة ،ال العكس فقط ،كام يحصل يف املعتاد .عىل سبيل املثال :املَ َه ّمة التي ترتكز عىل معلومات تتوافر يف ّ
ّ
كل م ّرة لدى أفراد مع ّينني داخل
كل طالب ميلك أم ًرا ما يحتاجه طالب آخر .مث ًال ،يستطيع ّ
املجموعة ،نحو تخطيط َم َه ّمة مع ّينة بحسب منطق لعبة الرباع ّياتّ :
كل طالب يف
رباع ّية ط ّالب َ
متثيل عمل ّية حساب ّية مع ّينة وهو وحده يستطيع تطبيقها؛ عىل هذا النحو ُيطلب منهم ّ
حل َمه ّمة مر ّكبة.
ج .عىل املّه ّمة أن تتط ّلب الكثري من التفكريَ -م َه ّمة غري روتين ّية ،وال تتوافر فيها إجابة واحدة ،وتعالج أبعادًا مختلفة للموضوع الذي يجري تع ُّلمه.
عىل سبيل املثال :التع ُّرف عىل الشكل الشا ّذ من بني األشكال التالية :مستطيل؛ مر ّبع؛ مث ّلث قائم الزاوية؛ متوازي أضالعّ .مثة أجوبة محتملة عديدة
لهذا السؤال ،وهو يتط ّلب من الط ّالب أن يف ّكروا م ًعا ،وأن يع ّللوا ،وأن مي ّثلوا مواقف مختلفة ،وهو يزيد من فرص مامرسة الحديث االستكشا ّيف
يف صفوف الط ّالب.

العيني عىل ضوء متغيرّ ات مختلفة
 .4التخطيط
ّ

خالل التخطيط ،يجب أخذ متغيرّ ات عديدة بعني االعتبار :وجود مد ّرس (نعم/ال)؛ طابع املَ َه ّمة (مر ّكبة /بسيطة)؛ تركيبة املجموعة (متجانسة/
غري متجانسة؛ أصدقاء /ليسوا أصدقاء)؛ حجم املجموعة؛ توزيع الوظائف يف املجموعة.

ّمثة عدد من املقاييس التي ّ
يفضل أخذها بعني االعتبار عند التخطيط :سنّ الدارسني وحجم املجموعة؛ طابع املَ َه ّمة بالنسبة لحجم املجموعة؛
وجود املد ّرس يف املجموعة واملَ َه ّمة املشت ّقة من ذلك؛ طابع املَ َه ّمة مع مراعاة املرحلة التي تكون فيها املجموعة؛ مجموعة متجانسة أو غري
متجانسة.
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تخطيط التع ُّلم يف مجموعات :مقاييس مركز ّية
املرحلة التي تنوجد فيها
املجموعة
أولية  /متقدّمة
سنّ املتعلمني
صغار /بالغون

طابع املَ َه ّمة
معرفة جديدة،
ّ
حل مشكالت،

تطبيق معارف جرى
تع ُّلمها ساب ًقا
مهارة
كتابة
طرح أفكار

يف املرحلة األ ّول ّية،
َّ
التمح ُور يف
يفضل ْ
التد ّرب عىل مهارات
الحديث ومن ّ
املفضل
القيام بذلك حول
مواضيع "صديقة" ال
صعوبة يف اال ّتفاق
حولها.
يف مرحلة متقدّمة،
ميكن القيام بذلك يف
مواضيع خالف ّية أو يف
َم َهماّ ت مر ّكبة

حجم املجموعة
صغرية 2-3
كبرية 4-8

من يقود املجموعة:
املد ّرس أو الط ّالب،
طالب قويّ  /طالب آخر

تركيبة املجموعة
متجانسة /غري متجانسة

ك ّلام كان
املتعلمون أصغر،
فمن ّ
املفضل أن
يعملوا داخل
مجموعات أصغر

يف ّ
كل رشيحة ع ْمر ّيةَّ ،
يفضل
بناء مجموعات يقودها الط ّالب
أو املد ّرس.

 ليس ّمثة أفضل ّية
ملجموعة متجانسة أو
غري متجانسة يف األعامر
املختلفة .تستطيعون
اختيار ّ
كل نوع من
الرتكيبة يف جميع
املراحل الع ْمر ّية.

عندما يقود املجموع َة املد ِّر ُس،
من املح ّبذ العمل عىل إكساب
مفهوم جديد أو تحسني مهارة
يحتاجها أعضاء املجموعة.

يف سبيل تعزيز
مجموعة ما يف مجال
معينّ  ،يجب العمل مع
مجموعات متجانسة.
يف ّ
كل موضوع آخر
وهدف آخر  -ال س ّيام
عند العمل عىل فكرة
أو ّ
حل مشكلة يتط ّلبان
وجهات نظر متعدّدة،-
من َّ
املفضل العمل
مع مجموعات غري
متجانسة.

يف مجموعات
ّ
كبرية من الطالب،
من َّ
املفضل العمل
عىل معلومات
ومعارف جديدة؛
يف املجموعات
الصغريةَّ ،
يفضل
تطبيق معارف
جديدة جرى
تع ُّلمها للت ّو عىل
مشكالت جديدة،
وتصحيح َم َهماّ ت
عين ّية

عند اختياركم للطالب الذي
يقود املجموعة ،امنحوا
االعتبارات االجتامع ّية وز ًنا ال
االعتبارات التع ّلم ّية فقط.

عند قيادة الط ّالب للمجموعة،
َّ
يفضل إجراء نشاطات تتط ّلب

عص ًفا ذهن ًّيا َّ
وحل مشكالت.

ليس ّمثة رضورة ألن يكون
هناك قائد واحد للمجموعة،
لكن إذا قمنا باختيار قائد
املهم أن يعرف بد ّق ٍة
فمن ّ
َد ْو َره يف قيادة املحادثة يف
املجموعة (طلب رشوح أو
تفسريات ،وطرح أسئلة ،والقيام
بتلخيصات مرحل ّية ،وتوزيع
أدوار الحديث وما إىل ذلك).

تذ ّكرواَ :تبينَّ َ أن
املجموعات غري
املتجانسة أفضل
بالنسبة للط ّالب عىل
االجتامعي
املستويني
ّ
يس.
والدرا ّ
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التع ُّلم يف مجموعات :قواعد عا ّمة
1 .1حا ِفظوا عىل بنْية املجموعات :املجموعة الثابتة قد تكون ناجعة أكرث من املجموعة التي تتغيرّ بني حني وآخر .ثبات املجموعة مي ّكن
أعضا َءها من التعامل مع الرصاعات عىل امتداد الوقت ،والعودة عند الحاجة إىل املراحل األ ّول ّية من التفكري ،والتد ّرب سو ّية عىل نح ٍو
جا ٍر عىل العمل املشرتك.
الجامعي .يك يتح ّول جميع الط ّالب إىل رشكاء يف الحديث داخل املجموعة /ويتم ّكنوا من عرض كفاءاتهم املختلفة،
2 .2الئمِ وا املَ َه ّمة للنشاط
ّ
من َّ
مجسم ،أو تحليل أعامل ف ّن ّية ،وصوالً إىل
املفضل أن تمُ نَح املجموع ُة فرص َة العمل عىل َم َه ّمة تستدعي أشكال عمل متن ّوعة ،كبناء ّ
وصف تحلي ّ
سببي.
يل لحدث ّ
3.3أَ ِعدّوا للط ّالب "دوافع تحدُّ ث" .يف اإلمكان مساعدة الط ّالب عىل إجراء حديث تشا ُركيِ ّ بواسطة أوراق مقوالت تسبق حدي ًثا من هذا
الجامعي الذي ينهض بالتعليم.
النوع .ر ِاجعوا أدوات للحديث
ّ
4 .4استخ ِدموا تقسيم األدوار يف املجموعة بحنكة .يك ال يدفع تقسيم األدوار الط ّال َب إىل العمل عىل انفرادّ ،
حصته من املَ َه ّمة.
كل عىل ّ
كل واحد منهم يف ّ
إذا اخرتتم منح األدوار ،فاهت ّموا أن يتب ّوأ ّ
كل م ّرة دو ًرا مختل ًفا عن دوره يف غريها.
5 .5تب َّن ْوا طر ًقا وقواعد تساعد ّ
كل عضو يف املجموعة عىل أن يكون رشي ًكا .عىل سبيل املثال ،عىل ّ
كل واحد من الط ّالب أن يشارك يف
األقل .يعرض ّ
النقاش ويطرح فكرة واحدة عىل ّ
ّ
للصف ،وما شابه.
كل واحد من الط ّالب جان ًبا مع ّينًا من عمل املجموعة يف الهيئة العا ّمة
6 .6اع ِرضوا أمام الط ّالب نوع التفاعالت التي تتو ّقعون حصولها يف ما بينهم ،وارضبوا مث ًال عىل ذلك .ال تفرتضوا ّأن الط ّالب يفهمون كيف
يجب عليهم التحدُّ ث بالطريقة ا ُملثىل يف داخل املجموعة.
7 .7است ِغلوا وقت التع ُّلم بني الزمالء للمشاهدة والتأ ُّمل ،ال للتداخل املبارش يف نشاطهم .سيم ّكنكم القيا ُم بذلك من إجراء استشفاف
مدروس مع الط ّالب وتنفيذ إدراك فوق معريف حول الطريقة التي تحدّثوا بها يف ما بينهم.
 8.8حتّى عندما تجلسون يف الغرفة كمد ّرسني ،حا ِولوا االمتناع عن ُّ
التحكم مبجرى الحديث .حا ِولوا االمتناعَ عن إطالق األحكام ،أو التط ُّرق
املتواتر إىل أقوال الط ّالب ،وامت ِنعوا عن توزيع األدوار بني أعضاء املجموعة ،وعن طرح الكثري من األسئلةّ -
كل ذلك يك يتم ّكن الط ّالب
تحمل املسؤول ّية عن املسار.
من ُّ
الجامعي تدريج ًّيا .م ِّكنوهم بداي ًة من خوض التجربة يف َم َهماّ ت بسيطة نسب ًّيا ،وانت ِقلوا َبعدها إىل
9 .9م ِّكنوا الط ّالب من خوض الحديث
ّ
َم َهماّ ت مر َّكبة.
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الجامعي الذي ال يعزّر التع ُّلم
أمثلة للحديث
ّ
جميع األسامء الواردة يف األمثلة من صنع الخيال

املثال :1
يعمل طالبان يف املدرسة االبتدائ ّية م ًعا عىل َم َه ّمة العثور عىل
إحداث ّيات  Coordinatesيف الرياض ّيات.
يوسفّ :
أف! مللت من ّ
كل هذا .أين رقمي ،خمسة؟
سمري :لقد ن ّفذت لثامنية أخامس للت ّو .ها أنت تقرتب .اقرتب
أكرث .لقد فعلت ذلك من قبل .لقد قمت بذلك لت ّوك .يا لك
غبي -انظر!
من ّ
يوسف :هذا ليس يل ،مل أفعله.
سمري :آه ،أنا قمت بهذا (يشري إىل جزء معينّ ) وهذا (يشري إىل
قسم آخر) ما قمت به أنت.
يوسف :انظر ،سأثبت لك أ ّنني مل أفعل ذلك.
سمري :انظر :أنا ن ّفذت هذا وأنت ن ّفذت ذلك .أنا ن ّفذت ذلك،

املثال : 2

حصة تدريس ّية يف العلوم ،حيث يقوم الط ّالب بفحص
مقطع من ّ
موا ّد عازلة للضجيج بواسطة العمل مع الحاسوب( .يقوم
الحاسوب يف ّ
كل مرة بإسامع ارتفاع النغمة التي ُت ْس َمع خلف
موا ّد مختلفة ،كاألقمشة ،واملعادن والزجاج ،ويفحصون إىل أيّ
درجة تعزل هذه املوا ّد الضجيج).
عامد :حا ِفظوا عىل الهدوء (يقرأ من الشاشة)" ...أيّ من املوا ّد
هي األفضل للعزل؟ اضغطوا عىل ك ّباس القياس من أجل سامع
ارتفاع النغمة -هل يبدو مغاي ًرا؟
سلمى :ال نريد األقمشة ،هل تج ّرب هذا؟ (تشري إىل الشاشة).
عامد :ال ،هذه أقمشة.
سلمى:آه ،أقمشة.
عامد :يف واقع األمر ،األمور تسري أفضل عندما تكون شادن
معنا يف املجموعة.
سلمى :ربمّ ا معدن؟
عامد :نعم ،ج ّريب هذا.
سامل :تج ّرب ماذا؟ ماذا؟
عامد :الزجاج.
سلمى :ط ّيب.
سامل :وال واحد.
عامدِ :قييس اآلن.
سلمى :هل أقيس؟
عامد :نحن بحاجة إىل نتائج اآلن.
سلمى :يجب أن نذهب إىل يشء آخر اآلن.

الحديث يحمل طابع املناكفة ،ويضع الطالبني يف منافسة حول
َم ن َي ْص دق يف أقواله أكرث ،وهام يعت ربان امله ّم ة منا َف سة يجب
الفوز فيها عىل نح ٍو منفرد .مضمون أقوالهام تح ّركه الحاجة
إىل حامية مصالح ّ
ناف
كل منهام أو دفعها ُق دُ ًم ا عىل نح ٍو ُم ٍ
ملصالح اآلخ ر .بهذا املفهومّ ،
كل واحد منهام يعمل عىل انف راد.

ُي ظ ِه ر الحديث يف املجموعة ّأن الط ّالب ال يعملون سو ّي ة ،إ ّال
السطحي ،وال يتقاسمون املعلومات واملعرفة،
عىل املستوى
ّ
وال يعتمد الواحد منهم عىل مق رتَحات اآلخ ر ،وال يق دّمون
أسبا ًب ا ملقرتحاتهم وال يحاولون الوصول إىل ا ّت فاقات مشرتكة.
مساهامتهم مقتضبة وموجزة ،وال يبدو ّأن املشاركني يتداخلون
بعضهم يف تفكري البعض .االفتقار إىل مهارات الحديث التشا ُركيِ ّ
واضح ا لديهم.
الذي ينهض بتع ُّل م املجموعة يبدو
ً
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املثال :3
يف هذا املثال ،حصل الط ّالب من أبناء  8-11عا ًما عىل بعض الرسومات
املك ّونة من أشكال بيانية مر ّكبة .مت ّثلت املَ َه ّمة الجامع ّية يف التع ّرف
عىل الشكل املختلف وإحاطة الرقم الذي يقع تحته بدائرة.
سامية :هذا...
نوال :هذا ،الرقم .2
سامية 2 :هناك.
نوال :ال ،إ ّنه .2
سامية :الرقم  2هناك يا نوال.
نوال :إ ّنه .2
سامية 2 :هناك.
نوال :إ ًذا ،أيَّ رقم تريدين؟
سامية :هذا ،ال يوجد اثنان منه.
نوال :الرقم  .2انظري :واحد ،اثنان.
سامية :أستطيع الع ّد .هل جميعنا متّفقون عىل ذلك؟ (هذه هي
اإلجابة الخاطئة).
منى :ال.

نوعي
مثال لحديث تعاو ّين ّ
ّ
ّ
الصف بغية تطوير
التدخل الذي جرى يف
بعد تنفيذ مسار
الحديث التشا ُركيِ ّ  ،جاء الحديث بني هؤالء الط ّالب حول املَ َه ّمة
عىل النحو التايل:
منى :أصبح األمر اآلن أكرث تعقيدًا ،عليه أن يكون...
سامية :سطر كهذا ،سطر كهذا ،وال يوجد هنا سطر مع هذا.
نوال :إ ّنه هذا حتماً  .أل ّنه يوجد هذا ويوجد هذا ً
أيضا.
سامية :إ ّنه عىل وشك أن يكون هذا بالذات .أال تعتقدين؟
انظري ،يف ّ
كل الرسومات يوجد سطر كهذا وسطر كهذا؛ لذا
أعتقد أ ّنه عىل وشك أن يكون هذا ّ
ألن...
نوال :أعتقد أ ّنه الرقم .6
منى :ال ،أعتقد أ ّنه الرقم .1
سامية :ال ،انتظروا .يوجد لدينا الرقم  .6انتظروا ،تو ّقفوا .هل
توافقون أ ّنه الرقم 1؟ ألنه يوجد واحد معتّم ،هذا الذي أمسكهم،
لذا حتماً سيكون الرقم  ،1أل ّنه مامثل لهذا .نعم .هل أنتم
موافقون؟
توصلنا إىل النتيجة أ ّنه  ،1فهل هذا صحيح؟
منى :حسنًا ،إذا ّ
سامية ونوال :نعم ،نعم.

يحتوي هذا املقطع عىل تعابري خاطفة من ِق َب ل الط ّالب ،وتشمل
يف األساس جداالت ومناكفات بني طالبتني .فقط يف نهاية املقطع
نالحظ وجود طالبة ثالثة (منى) .سامية ونوال تتمرتسان ّ
كل يف
موقفها دومنا تفسري ،باستثناء التفسري الوحيد الذي تطرحه سامية
وهو "ال يوجد اثنان منهام" الذي يقا َب ل بتجاهل تا ّم من ِق َب ل نوال.
هذا التجاهل يدفع نوال إىل التنازل عن موقفها واملوافقة عىل
اإلجابة التي ق دّمتها سامية .يف نهاية األم ر ،كانت اإلجابة خاطئة.

النوعي -االستقصا ّيئ:
يشمل املثال عددًا من مك ّونات الحديث
ّ
تعابري الط ّالب طويلة أكرث ،ويتح دّث الط ّالب الحارضون يف
املجموعة بطريقة يطغى عليها مزيد من التساوي .هذه
املرة كذلك تف ّك ر سامية ونوال عىل نح ٍو مغاي ر ،لكن سامية
رشح ا متط ّو ًرا
تتعامل هذه امل ّرة مع "معارضة" نوال ،وتق دّم ً
نسب ًّي ا للسؤال الذي يستفرس عن سبب اختيار اإلجابة  1إجاب ًة
صحيحة .بعا ّم ة ،ميكن القول ّإن الط ّالب يستخدمون اللغة
هذه امل ّرة ببالغة أفضل بغية التعبري عن أفكارهم وإقناع
التوص ل
اآلخرين بقيمتها .يف نهاية األم ر ،مت ّك ن الط ّالب من
ّ
إىل اإلجابة الصحيحة.
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الجامعي الذي يعزّز التع ُّلم
أمثلة للحديث
ّ
املثال :1
علمي استقصا ّيئ لفحص فاعل ّية املوا ّد
الط ّالب منخرطون يف نشاط ّ
املختلفة يف س ّد الضوء .املَ َه ّمة امللقاة عىل عاتقهم هي كالتايل:
تحدّثوا م ًعا حول ّ
خطة لفحص جميع أنواع الورق.
هدى :كم عدد املناديل الورق ّية التي نحتاجها برأيك؟
سامي :عرشة عىل ّ
األقل،
ّ
ألن املناديل الورق ّية رقيقة للغاية .ميكن عربها رؤية أشخاص
آخرين ومبقدور الضوء السطوع فيه.
هدى :ج ّيد .شك ًرا.
ّ
(تتوجه إىل فادي) :ملاذا تفكر عىل هذا النحو؟
هدى
ّ
فادي :أل ّنني فحصت األمر من قبل.
هدى :ال أقصد يا سامي ملاذا ف ّكرت ،إنمّ ا :كم ف ّكرت؟ ما هي
ك ّم ّية املناديل الورق ّية التي نحتاجها يك نحجز الضوء؟
فادي :يف البداية ف ّكرت أ ّننا بحاجة إىل خمسة ،لكن الح ًقا...
هدى :ملاذا تف ّكر عىل هذا النحو؟
فادي :أل ّنه هكذا يكون تحت املصباح ،من فوق رأينا قلي ًال نسب ًّيا
عرب ذلك ،لكن ليس ّ
كل يشء ،لذا ف ّكرت أ ّننا نحتاج إىل خمسة
مناديل ورق ّية فقط لس ّد الضوء متا ًما.
هدى :هذا سبب ج ّيد .أعتقد ،اعتقدت أ ّننا سنحتاج خمسة إىل
سبعة مناديل ،أل ّنني اعتقدت أ ّنه إذا كنت يف البيت وإذا وضعته
يف األعىل متا ًما ،مع ورقة واحدة ،فستظل ترى من خالله ،لكن
إذا وضعت خمسة أو ستة مناديل ال تستطيع رؤية يشء من
خالله .لهذا السبب فكرت يف خمسة أو ستة َمحارم.

حديث الط ّالب يف هذا املقطع يشمل محادثة تشا ُرك ّي ة نوع ّي ة:
يتوج هون الواحد إىل اآلخر يف مسائل املعلومات واآلراء .يبحثون
ّ
عن تفس ريات ويقومون بتوفريها .يشاركون اآلخرين بأفكارهم
ويق ّي مون املق رتَحات املطروحةُ .ت بنى التح دّيات من خالل
النشاط ،ويشارك أعضاء الفرقة ك ّل هم يف العمل ُق َب ْي ل ا ّت خاذ
ق رار مشرتك.
عىل الرغم من ّأن استخدام الط ّالب لقواعد الحديث التشا ُركيِ ّ
يبدو مصط َن ًع ا بعض اليشء (يف حالة هدى عىل سبيل املثال،
يالح ظ
عندما تك ّرر سؤالها "ملاذا تف ّك ر عىل هذا النحو؟")َ ،
أ ّن هم يستخدمون اإلس رتاتيج ّي ات عىل نح ٍو مالئم للهدف.
يجري اح رتام األفكار املختلفة ،ويحصل ّ
كل متح دّث عىل
فرصة لتطوير أفكاره عندما يقوم بإسامعها.
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املثال 2

حصلت املجموعة يف هذا املثال عىل املَ َه ّمة التالية :كتابة مقطع
قصة تتمحور حول شخص ّية أدب ّية -فتاة يف سنّ املراهقة
من ّ
يجب عليها أن تفسرّ لوالدها الغاضب سبب عودتها إىل البيت
يف ساعة ّ
متأخرة.
دميا :ه ّيا نتحدّث عن أ ّنها كانت يف حفلة لدى سمر يف بيتها.
سهى :ال.
فاتنة :هذا بدرجة مبالَغ فيها...
حقيقي بدرجة مبالَغ فيها[ ...يضحكن] ،عندها لن
سهى :هذا
ّ
ُيسمح لها بالخروج من املنزل بتا ًتا.
فاتنة :نعم ،يجب التفكري كذلك حول أمر يبدو حقيق ًّيا بالنسبة
لألبّ ،
وميكنه من مواصلة الثقة فيها والسامح لها بالخروج
م ّرة أخرى.
دميا :إ ًذا ،يجب أن يكون أم ًرا يوم ًّيا.
سهى :إ ًذا ،ما الذي ميكننا قوله؟
فاتنة :ما هو املكان الذي ميكن له أن يكون حياد ًّيا وعاد ًّيا؟
سهى :ما رأيكم يف الحديقة العا ّمة؟
فاتنة :ال ،فهذا يحصل يف ساعة ّ
متأخرة من الليل .هل نسيت ذلك؟
دميا :آه ،هذا ليس اقرت ًاحا ج ّيدًا...
ويومي وميكن لألب
فاتنة :إ ًذا ،نحن نبحث عن مكان عاديّ ،
ّ
االقتناع به.
دميا :آه ،ذكاؤها ليس منقطع النظري ،صحيح؟ ربمّ ا نقوم باستخدام
هذا األمر؟
فاتنة :صحيح ...كيف نقوم بذلك؟
ُ
فرحة :عندي فكرة .ربمّ ا نقول إ ّنها اضط ّرت إىل البقاء يف املدرسة؟

تقوم الفتيات ،يف هذا املثال ،بالتساعُ د يف بناء عذ ِر غياب
القص ة .باإلضافة إىل املشاركة
("أَلِ ي ِب ي") الفتاة امل ر ِاه قة يف ّ
املتساوية والتعابري الطويلة نسب ًّي ا ،يبدو ّأن الفتيات يتط ّرقن
بعضهنّ إىل أقوال البعض من خالل قيامهنّ بفحص ما تقرتحه
ّ
كل واحدة منهنّ  ،ويبحنث عن بدائل ناجحة أك رث .التقدُّ م
طرح تْها ّ
كل
التي
ّيات
د
التح
بفضل
ًا
ن
ممك
كان
النقاش
يف
َ
واحدة منهنّ عىل زميلتها ("هذا ليس اق رت ًاح ا ج ّي دًا ،نحن
نبحث عن يشء اعتياديّ") ،واال ّت فاقات التي صغنها وصو ًال
إىل تطوير الفكرة النهائ ّي ة.
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الجامعي الذي يعزّز التع ُّلم
ملحق :أدوات للحديث
ّ
 .1أدوات أساس ّية للحديث داخل املجموعة

درسا ،يع ّلم املد ّرسون يف إطارها الط ّال َب
قامت مجموعة من الباحثني الرتبو ّيني ) (Dawes et al., 2004بتطوير سلسلة من اثني عرش ً
مجموع ًة من القواعد األساس ّية للحديث داخل املجموعة .هذه القواعد األساس ّية هي مبثابة مهارات لتطوير التفكري داخل املجموعة ،وهدفها
تقاسم املعرفة ،وعىل التعبري الواضح عن أفكارهم يف إطار التفاوض داخل املجموعة .من خالل ذلك ،يتع ّلم الط ّالب
تدريب الط ّالب عىل ُ
األمور التالية:
• اإلصغاء إىل تنويعة من األفكار ،واملقارنة بينها .الجميع قد يساعد عىل ا ّتخاذ قرار مدروس؛
•التفكري بصوت مرتفع مع الرشكاء يساعد عىل التفكري الواضح؛
•عندما نساعد اآلخرين عىل التع ّلم ،ميكن فهم األفكار الجديدة.
يف ما ييل مثال الستامرة تشمل القواعد األساس ّية التي يجب عىل املشاركني تطبيقها خالل عمل ّية التع ّلم يف املجموعة:

القواعد األساس ّي ة

املشارك األ ّول

املشارك الثاين

املشارك الثالث

طرح سؤال ج ّي د
إسامع نقد الفت أو طرح تح ٍّد
طرح اق رتاح أفضل
شخص ما
تغيري رأي
ٍ
طرح تفسري ج ّي د
املشاركة يف معلومات ذات صلة
اإلصغاء بد ّق ة
محاولة الوصول إىل ا ّت فاق

ميكن استخدام القواعد األساس ّية من خالل تعيني أحد املشاركني يف املجموعة بوظيفة "ا ُملشاهد" الذي يو ّثق سلوك ّيات املشاركني ويقوم
بتعبئة الجدول .و ّمثة إمكان ّية أخرى تتم ّثل يف تخصيص وقت للتف ّكر ( )reflectionيف نهاية النقاش ،وإجراء مراجعة مشرتَكة للسؤال التايل:
كل واحد من املشاركني (واملجموعة بعا ّمة) القواعد األساس ّية يف الحديث التشا ُركيِ ّ
إىل أيّ درجة ط ّبق ّ
النوعي .ميكن إجراء هذا النقاش يف
ّ
ّ
الصف بقيادة املد ّرس.
إطار املجموعة الصغرية يف نهاية املَ َه ّمة ،أو يف إطار
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" .2سقاالت" ( )Scaffoldللحديث داخل املجموعة
وج َمل يح ّبذ استخدامها
يقرتح موقع  http://www.teachingexpertise.comتوفري "سقاالت" للحديث املشرتك عىل شاكلة كلامت ُ
الجامعي:
خالل النقاش
ّ
" أ ّتفق /ال أ ّتفق معك؛ ّ
ألن"...
" ّمثة طريقة أخرى للتعامل مع املوضوع ،وهي"...
"ما هي أسبابك /تفسرياتك؟"
"هل أخذنا جميع املتغيرّ ات بعني االعتبار؟"
"ما هي األمور التي نستطيع اال ّتفاق عليها"؟
"ما الذي سيحدث إ ًذا؟"
"سبب آخر قد يكون"
"عكس ذلك ميكن أن يكون"
"اآلن تبدو األمور أفضل؛ ّ
ألن"...
"هذا ُيشبه /مختلف ّ
ألن"...
"تنحي جان ًبا" السلوك ّيات االجتامع ّية التي تحصل -يف املعتاد -يف داخل املجموعة (عىل سبيل املثال :قيادة األمور من ِقبل الط ّالب
هذه القواعد ّ
ناخا فكر ًّيا أكرث إنصافاً،
األقوياء") ،وتبطل املكانة االجتامع ّية لألفراد من خالل طلب العمل بحسب قوانني مختلفة .تخلق هذه القوانني ُم ً
لكنّها يف الوقت ذاته موضوع ّية ونقد ّية .عىل هذا النحو ،يحظى الط ّالب من ذوي الثقة الذات ّية العالية بفرصة االستامع إىل مجموعة من
اآلراء ،بينام يشعر الط ّالب الضعفاء (أو من تغيب ثقتهم بأنفسهم) ّأن آرا َءهم وأصواتهم تحظى بتعامل ِجدّيّ (.)Dawes et al., 2004
ّ
الصف ،وأ ّال يقترص عىل املجموعات الصغرية .يتط ّلب تبنّي هذا النوع من
يعمم استخدام هذه "السقاالت" عىل الحديث يف
من ّ
املحبذ أن َّ
أساليب الحديث من ِق َبل الط ّالب تدري ًبا متك ّر ًرا يف ُأطر التع ّلم املختلفة ،وتجسيدًا متواص ًال من ِق َبل املد ّرس.
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חומרים מעשיים לעיון נוסף
 وهو يرتكز إىل الحوار الذي يرمي إىل، جرى تطوير هذا املنهج يف جامعة كامربيدج- (Thinking Together) "مرشوع "نف ّك ُر م ًعا
. َيعرض املرشوع عىل املد ّرسني يف املدارس االبتدائ ّية موارد نظر ّية وبحث ّية وتطبيق ّية.تطوير تفك ِري الط ّالب و َت َع ُّل ِمهم
http://www.thinking-together.org.uk/

 تش ّكل هذه الدراسة جز ًءا من بحث أشمل. دراسة بيداغوج ّية اجتامع ّية حول العمل يف مجموعات-(spring-project) مرشوع سربينغ
 يعمل هذا. يتض ّمن املرشوع عم ًال تشا ُرك ًّيا بني املد ّرسني يف الصفوف األوىل والثانية والثالثة، باإلضافة إىل البحث.يف مجال التدريس والتع ُّلم
.املرشوع برعاية قسم الرتبية والتعليم يف جامعة لندن ودائرة الرتبية والتعليم يف كامربيدج ومركز األبحاث يف جامعة بريغتون
http://www.spring-project.org.uk/

 ويشمل، يعالج املوقع التدريس بعا ّمة. موقع عا ّم تابع للجامعة املفتوحة باإلنجليز ّية-(teachingexpertise) موقع موارد التدريس
.توجيهات وأمثل ًة وموا َّد لتخطيط تدريس املجموعات يف غرفة التدريس
ٍ
http://www.teachingexpertise.com/e-bulletins/language-developing-team-work-younglearners-4120

رشيط مص ّور يُظ ِهر التدريس الذي يط ّور التفاعالت النوع ّية يف داخل املجموعات

http://www.youtube.com/watch?v=5LWE2HF1v1Y&feature=related
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