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مشاركة الطالب في التدريس:
تدريس الطالب لزميله

منذ ظهور طرق التدري�س القائمة على ال�سلوك يف علم التدري�س قبل نحو خم�سني     �سنة – و التي 

اليوم  يعرف  ما  اأو  الفعال )1953-1938(  النف�س  علم  �سكيرن عن  كتابات ب. ف.  بداياتها يف  ظهرت 

بالتحليل ال�سلوكي – وهى تثبت جناحا على الدوام يفوق طرق التدري�س التقليدية )راجع موران و مالوت 

ال�سلوك �سوى عدد  القائمة على  التدري�س  املتوا�سل مل يعد ي�ستخدم طرق  النجاح  2004(. و رغم هذا 

قليل من املدر�سني االآن )ب�سك�ست و ك�س و ديجراندير 1991؛ المال 1984(، يرى بع�س الباحثني )بوي�س 

و هاينالين 2002؛ ب�سك�ست و اآخرون 1991( اأن �سبب ذلك هو اأن املعلمني يجدون تطبيقها اأمرا مرهقا؛ 

و هو مربر كاف يف جمال التدري�س حاليا و الذى يتوقع فيه من اأع�ساء هيئة التدري�س عمل الكثري و باإتقان 

رغم اأن �ساعات اليوم التزال اأربعا و ع�سرين �ساعة.

و كرد فعل لالإزعاج امل�ساحب ال�ستخدام طرق التدري�س القائم على ال�سلوك قدم بوي�س و هاينالين 

)2002( طريقة »م�ساركة الطالب يف التدري�س«، و هي بديل �سهل التطبيق ي�ستند اىل نف�س املبادئ الفعالة 

لطرق التدري�س ال�سلوكي و لكنه اأ�سهل ا�ستخداما يف قاعات الدرا�سة مقارنة بها.

الفرضيات النظرية لطريقة »مشاركة الطالب في التدريس«

قبل مناق�سة كيفية تطبيق هذه الطريقة اجلديدة يف التدري�س من املهم ا�ستعرا�س الفر�سيات النظرية 

لها )بوي�س و هاينالين 2002(حيث تركز اأوىل هذه الفر�سيات على مفهوم »تعلم« �سيء ما، تنظر مناهج 

التدري�س التقليدية اإىل الطلبة باعتبارهم اأوعية فارغة يف انتظار ملئها باملعلومات من قبل املعلم وحده، 

اأما طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س فرتى عملية التعلم من منظور خمتلف قليال. وات�ساقا مع درا�سات 



8

مشاركة الطالب في التدريس: تدريس الطالب لزميله

التحليل ال�سلوكي هناك فر�سية منطقية اأولية حتكم طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س وهى اأن التعلم 

يتبعه تغري يف ال�سلوك – مبعنى اإذا تعلم الطالب �سيئا ما ف�سيختلف �سلوكه عن ذي قبل.

اأن تغري ال�سلوك امل�ساحب للتعلم هو باالأ�سا�س حم�سلة النتائج املرتتبة على   الفر�سية الثانية هي 

�سياق ما. مبعنى اأكرث دقة اأن ال�سلوك الذى يلقى مكافاأة يف ظرف ما ي�سبح يف الغالب هو ال�سلوك الذي 

�سي�سدر يف هذا ال�سياق. و العك�س �سحيح فال�سلوك الذي يلقى عقابا ما تقل احتماالت القيام به يف هذا 

ال�سياق. فمثال اإذا ا�ستذكر الطالب درو�سه يف مقرر الفيزياء و ح�سل على درجة مرتفعة و اأ�سبح ذلك 

التقدير مبثابة مكافاأة له فان �سلوك الطالب املتمثل يف ا�ستذكار الفيزياء �سيكون هو الغالب دائما. ا�سافة 

ملا �سبق ين�سح اخت�سا�سيو حتليل ال�سلوك باأن تركز معظم برامج التغيري ال�سلوكي على املكافاة و لي�س 

التدري�س  الطالب يف  بها. حتاول طريقة م�ساركة  �سلبية غري مرغوب  اأثار  له  االأخري  الأن  العقاب نظرا 

اال�ستفادة من اأ�سلوب املكافاآت االإيجابي )بوي�س و هاينالين 2002(. 

هناك فر�سية منطقية مبدئية ثالثة و هي اأنه حلدوث التعلم يحتاج الطالب ملمار�سة - وتلقى مكافاآت 

اإ�سافة فاإن ال�سلوكيات التي ميار�سها الطالب يجب اأال  ما.  �سيء  تعلمهم  اىل  ت�سري  التي  – ال�سلوكيات 
يف  املتعددة  اخليارات  اأ�سئلة  اإجابة  )مثال  بعينه  مقرر  يف  اأدائهم  حت�سني  يف  م�ساعدتهم  على  تقت�سر 

اختبار ما( و لكن تعينهم اأي�سا على الت�سرف بفعالية حتى بعد انتهاء هذا املقرر، ويف معظم املحا�سرات 

– اجللو�س  للمحا�سرة  االإن�سات  اأثناء  الذى »ميار�سونه«  �سلوك الطالب  ترابط بني  التقليدية ال يوجد 

ب�سمت و تدوين بع�س املالحظات واال�ستماع لالإجابات ال�سحيحة من �سخ�س ما )املعلم مثال( – وبني 

و  زمالئهم  مع  االأفكار  – كمناق�سة  تعلموه  ما  الإظهار  النهاية  يف  به  القيام  عليهم  يجب  الذى  ال�سلوك 

التفكري يف املفاهيم العلمية و ا�ستخدام املادة حلل م�ساكل جديدة و البحث عن املعلومة باأنف�سهم اإلخ. ويف 

املقابل يق�سى الطالب يف الف�سول التي تعتمد طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س وقتا كبريا من كل 

حما�سرة يف ممار�سة – وتلقى مكافاآت – �سلوكيات ت�سري باالأخري )�سواء يف االختبارات اأو ما بعدها( 

اأنهم تعلموا �سيئا ما.

املحا�سرة  اإلقاء  حال  باأية  يعنى  ال  الفعال  التدري�س  فان  ال�سابقة  الفر�سيات  اإىل  ا�ستنادا  و  اأخريا 

التقليدية واإن كانت جيدة، فالتدري�س الفعال يعنى اإعادة ترتيب بيئة الف�سل بطريقة تي�سر حدوث التغري 

ال�سلوكي )اأي التعلم( على نحو اأف�سل من طرق التدري�س التقليدية، كما يعني اأن »التدري�س« لي�س جمرد 

اإلقاء املحا�سرة وفقا للنظرة التقليدية للتدري�س.
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تطبيق طريقة مشاركة الطالب في التدريس

بوي�س  اأنظر  التف�سيل  من  )ملزيد  التايل  النحو  على  التقليدية  املحا�سرة  ت�سري  الطريقة  لهذه  وفقا 

2011(. يبداأ املعلم باإعداد ورقة ا�سرت�سادية لتوجيه  2002؛ �سافيل و المربت و روبرت�سون  و هاينالين 

15:5 نقطة )كل منها يحتوى على  الطالب اإىل قراءة معينة كاأحد الفرو�س عليهم، وت�سمل الورقة من 

�سوؤالني اأو اأكرث( اعتمادا على كم القراءة املطلوب و �سعوبتها و وقت املحا�سرة و ما اإىل ذلك. و لتحفيز 

كرازول  و  )اندر�سون  بلوم  ت�سنيف  وفق  تكون  ما  عادة  االأ�سئلة  فاإن  �ستى  بطرق  التفكري  على  الطالب 

2001( و الذي يركز على طرح االأ�سئلة بطرق متنوعة لتحفيز اأنواع خمتلفة من التفكري. فمثال قد ت�ساأل 

اأحد النقاط الطالب عن تعريف مفهوم معني و من ثم يليه �سوؤال اآخر يطلب منهم تطبيق هذا املفهوم على 

م�سكلة واقعية و اأخريا �سوؤال ي�سجعهم على و�سع درا�سة الختبار فر�سية ما اعتمادا على هذا املفهوم.

يقوم املعلم بتوزيع الورقة اال�سرت�سادية )غالبا من خالل �سفحة خا�سة باملقرر على االإنرتنت( قبل 

عدة اأيام من موعد املحا�سرة ليعمل عليها الطالب قبل ح�سورهم، يف اجلزء االأول من املحا�سرة ي�ستمع 

الطالب ل�سرح موجز لبع�س نقاط املحا�سرة ال�سابقة و التي اأدرك املعلم عدم ا�ستيعاب الطلبة لها )انظر 

وقت  ثلث  ي�ستغرق  التو�سيحي  ال�سرح  هذا  اأن   )2002( هاينالين  و  بوي�س  يبني  بعد(.  فيما  التفا�سيل 

75 دقيقة(؛ هذا الوقت قد يختلف قليال بح�سب كم  املحا�سرة تقريبا )25 دقيقة من حما�سرة مدتها 

القراءة املفرو�س و �سعوبتها و وقت املحا�سرة اإلخ.

بعد ال�سرح التو�سيحي يجتمع كل طالبني معا و يق�سيان باقي وقت املحا�سرة يف مناق�سة اإجاباتهما 

على نقاط الورقة اال�سرت�سادية؛ يجب لهذا النقا�س اأن يكون مفيدا و مو�سحا لكليهما )بوي�س و هاينالين 

2002(؛ حيث يجتهدا يف �سرح و تب�سيط املادة لبع�سهما و التو�سع يف اأفكار الورقة اال�سرت�سادية، خالل 

النقا�س يتنقل املعلم )و املعيد ان وجد( بني املجموعات لالإجابة على االأ�سئلة وتوجيه النقا�س ومالحظة 

االأجزاء التي متثل �سعوبة اأمام الطالب. ي�سري النقا�س وفق وترية الطالب الذى يجب اأن ياأخذ ما يلزمه 

من وقت ملناق�سة كامل الورقة اال�سرت�سادية. و هكذا يعمل الطالب ب�سكل يومي على املادة وفق �سرعته و 

م�ستواه. ل�سوء احلظ يحاول بع�س الطالب اال�ستفادة من هذه اجلزئية باإجراء مناق�سة �سطحية واالنتهاء 

منها مبكرا اعتمادا على مراجعة و �سرح املعلم لنقاط الورقة اال�سرت�سادية يف املحا�سرة التالية. ي�سري 

�سافيل وزمالوؤه )2011( باأن اأحد حلول هذه امل�سكلة هو زيادة عدد النقاط اال�سرت�سادية و لكن قد يرتك 

هذا اأثرا �سلبيا على الطالب. احلل الثاين هو حت�سري نقاط ا�سافية يبداأ الطالب يف االإجابة عليها ما اأن 

ينتهوا من الورقة اال�سرت�سادية.

اإن يفرغ الطالب من النقا�س حتى يقوم بتعبئة ورقة ال�سجل ببع�س املعلومات مثل: ا�سمه و ا�سم  ما 
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زميله و زمن النقا�س و مدى كفايته و درجة التعمق يف النقا�س و اأ�سعب النقاط واالأ�سئلة و املفاهيم التي 

يود من املعلم �سرحها و اأي معلومات اأخرى تفيد املعلم اأثناء اإعداده للمحا�سرة التو�سيحية. 

بداية  وقبل  التايل  الدر�س  بداية  يلقيها يف  الإعداد حما�سرة موجزة  املعلومات  املعلم هذه  ي�ستخدم 

مناق�سة الورقة اال�سرت�سادية اجلديدة و هكذا ي�ستعر�س املعلم عادة يف هذه املحا�سرة املوجزة املعلومات 

التي مل ي�ستوعبها الطالب يف الورقة اال�سرت�سادية و قد ي�سيف عليها معلومات جديدة تو�سح املفاهيم 

امللتب�سة اأو تثري اهتمام الطالب.

رغم اأن الهدف من املحا�سرة املوجزة عموما هو ا�ستعرا�س اأي معلومات يرغب الطالب يف ا�ستي�ساحها 

وجداأنه من املفيد اأن تقت�سر املحا�سرة على نقاط قليلة و ذلك ل�سببني. االأول اأن نقا�س الطالب �سيكون 

يف الغالب �سطحيا اذا علموا اأن املعلم �سي�سرح اأي نقطة يطلبونها. الثاين عدم توافر الوقت الكايف عمليا 

ل�سرح كل نقاط الورقة اال�سرت�سادية. وهكذا قد يكون من املفيد وفق ن�سيحة �سافيل و زمالئه )2010( 

�سرح ثالث اأو اأربع نقاط اأجمع عليهم معظم الطالب يف اأوراق ال�سجل. اأما باقي النقاط فيجب على املعلم 

مناق�ستها معهم ب�سكل فردى اأثناء ال�ساعات املكتبية.

هناك مكونات اأخرى لهذه الطريقة من التدري�س، اأولها ح�سول الطالب على بع�س الدرجات مقابل 

امل�ساركة يف كل مناق�سة، يقرتح بوي�س و هاينالين )2002( اأال تزيد درجات امل�ساركة على 10% تقريبا 

من جمموع درجات الطالب باملادة و التي �ستكفى لت�سجيعه على احل�سور. ثانيا ين�سح بوي�س و هاينالين 

)2002( املعلمني بتقييم مقدار ما تعلمه الطالب )من خالل االختبارات مثال( خم�س مرات على االأقل 

على مدار الف�سل الدرا�سي. مع اإمكانية اغفال الطالب لدرجته يف اأقل االختبارات؛ و هكذا تتوافر اأمامه 

فر�سة اظهار ما تعلمه دومنا خوف من عقاب اإذا ما كان اأداوؤه غري موفق باأحد االختبارات. ثالثا يرى 

بوي�س و هاينالين ت�سمني االختبار �سوؤال مقايل واحد على االأقل )ليمار�س الطالب كتابة االأجابة(، ا�سافة 

اىل اأ�سئلة مو�سوعية )مثل: االإجابات الق�سرية و ملء الفراغات( مرتبطة بنقاط الورقة اال�سرت�سادية. 

هذا االرتباط يوجه الطالب اأثناء مرحلة تعلمه و يعده لالختبار النهائي. اأخريا يف�سل بوي�س و هاينالين 

)2002( تخ�سي�س درجات اإ�سافية كطريقة لتفادى �سطحية النقا�س، وت�سري تلك الدرجات االإ�سافية 

اإىل عالقة تعاون حيث تعتمد بع�س درجات اختبار الطالب على درجات اختبار زميله باملجموعة. تخيل 

على �سبيل املثال: الطالبني عبد اهلل و طارق اللذين ناق�سا ورقة ا�سرت�سادية يف االأ�سبوع املا�سي و يجل�سان 

االآن يف اختبار يت�سمن �سوؤاال مقاليا بخم�س درجات و يرتبط مبا ناق�ساه يف تلك الورقة. اإذا ح�سل كليهما 

على اأربع اأو خم�س درجات �سيح�سل عندها كل منهما على درجات اإ�سافية على جمموعهما النهائي يف 

ملقرر، اأما اإذا �سجل اأحدهما اأو كالهما درجات اأقل من اأربع فلن يح�سل اأي منهما على درجات اإ�سافية. و 



11

ي
ع

م
جا

ال
م 

لي
ع

لت
ا

ي 
ف

ت 
يا

س
سا

أ

عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

مشاركة الطالب في التدريس: تدريس الطالب لزميله

ينبه كل من بوي�س و هاينالين )2002( باأال يزيد جمموع الدرجات االإ�سافية بكل االختبارات عن 10% من 

اإجمايل درجات املادة. ورغم هذا فاإنها �ست�سجع الطالب على االنخراط يف مناق�سة متعمقة نظرا العتماد 

تقديراتهم النهائية باملقرر على مدى ا�ستيعاب زمالئهم للمادة. 

الدليل على فعالية طريقة مشاركة الطالب في التدريس

اإىل اليوم هناك درا�سات متزايدة حول فعالية هذه الطريقة يف تدري�س الف�سول اجلامعية. فقد قام 

قام  التجريبية  الدرا�سات  اأوىل  املختلفة. يف  العلم  فروع  ا�ستخدامها يف  و  الطريقة  هذه  بتطبيق  املعلمون 

�سافيل و زين و اليوت )2005( بدرا�سة »معملية« حيث قاموا بتق�سيم الطالب من مرحلة ما قبل البكالوريو�س 

ع�سوائيا اإىل ثالث جمموعات كل منها يعتمد واحدة من طرق التدري�س التالية: القراءة اأو األقاء املحا�سرة 

التقليدية اأو م�ساركة الطالب يف التدري�س. بعد اأ�سبوع واحد خ�سعت الثالث جمموعات )ا�سافة ملجموعة 

رابعة ال تعتمد طريقة معينة( اىل اختبار ق�سري من 10 اأ�سئلة ذات اخليارات املتعددة. وجد �سافيل و زمالوؤه 

اأن جمموعة م�ساركة الطالب يف التدري�س تفوقت على املجموعات الثالث االأخرى. واأن طالب جمموعتي 

القراءة    و األقاء املحا�سرة التقليدية مل يتفوقوا على طالب املجموعة التي ال تعتمد طريقة بعينها.

در�س كل من �سافيل و زين و لوران�س و بارون و اندريه )2008( تاأثري طريقتي املحا�سرة التقليدية 

و م�ساركة الطالب يف التدري�س على التفكري النقدي للطالب بح�سب روؤيته لنف�سه. قام �سافيل و زمالوؤه 

باالأنتقال بني الطريقتني عدة مرات على مدى الف�سل الدرا�سي، ثم �ساألوا الطالب تعبئة قائمة بيانات 

التفكري  مار�سوا  اأنف�سهم  اعتربوا  الطالب  اأن  الناقد )1997(، فوجدوا  املفكر  ب�سمات  فرييت اخلا�سة 

النقدي ب�سكل اأكرب اأثناء املحا�سرات التي اعتمدت على طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س.

ويف درا�سة مماثلة قام �سكبوريا و با�سكيوال - ليون )2009( بتدري�س الطالب وفق طريقتي املحا�سرة 

التقليدية و م�ساركة الطالب يف التدري�س. وجد الباحثان اأن اأداء الطلبة يف الفرو�س الكتابية التي تتطلب 

ا�ستخدام مهارات التفكري النقدي و التحليلي قد حت�سن ب�سكل ملحوظ يف حما�سرات الطريقة الثانية و 

التي ف�سلها الدار�سون عن االأوىل.

ا�ستخدم جوتو و �سنايدر )2009 ، 2010( اأ�سلوبا معدال قليال عن طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س يف 

مقررات علم التغذية لعدد من ال�سفوف املتقدمة. مل يقدم الباحثان اأي بيانات خا�سة باالأداء )مثل درجات 

الطالب(. و لكن طالبهما اأخربوهما باأن هذه الطريقة  �ساعدتهم على الرتكيز اأثناء املحا�سرات، و االإعداد 

لها ب�سورة اأف�سل، و ا�ستخدام التفكري النقدي، كما منحتهم �سعورا بامل�سئولية جتاه عملية تعلمهم.
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إيجابيات و سلبيات طريقة مشاركة الطالب في التدريس

هذه الطريقة مثل كل طرق التدري�س اجلديدة لها اإيجابيات و �سلبيات عند تطبيقها يف اأي جمال جديد؛ 

فهي تثمر نتائج ناجحة للغاية و لكنها ت�ستغرق وقتا طويال، وبناء على هذا يجب على املعلمني الراغبني بتطبيق 

هذه الطريقة اجلديدة يف ف�سولهم اأن يكونوا على وعى باإيجابياتها و �سلبياتها و اأن يوازنوا بينهما.

اإليجابيات

اإ�سافة اإىل االأداء االأف�سل )�سافيل و اآخرون 2005؛ �سافيل و اآخرون 2006( هناك على االأقل خم�س 

مميزات اأ�سا�سية ال�ستخدام هذه الطريقة، الأوىل: اأنها ترتكز على مبادئ را�سخة للتعلم من حيث املبداأ 

قام بوي�س و هاينالين )2002( بتطوير هذه الطريقة ا�ستنادا اإىل اأفكار �سكيرن البارزة عن التعلم، مع 

ال�سلوك واحدة من  العواقب على  تاأثري  تعد فكرة  الزمن  وجود دالئل عملية ممتدة على مدى قرن من 

اأهم املفاهيم الرا�سخة ب�ساأن ال�سلوك االإن�ساين. وهكذا ميكن للمعلمني الذين يطبقون هذه الطريقة اأن 

يطمئنوا اإىل ارتكازها على مفهوم را�سخ و دالئل عملية ناجحة.

امليزة الثانية اأن هذه الطريقة توؤدي اإىل م�ساركة الطالب على عدة م�ستويات مقارنة باملحا�سرات 

التقليدية، فهم يق�سون وقتا اأطول يف درا�سة املادة و التفاعل مع بع�سهم ومع معلمهم – و هي ثالث عوامل 

ت�سمن النجاح يف الدرا�سة مبرحلة  ما بعد الثانوية و تعزز من جتربة الطالب اجلامعية )ا�سنت 1993؛ 

�سافيل 2011(. وهكذا لي�س مب�ستغرب تف�سيل الطالب لهذه الطريقة عن املحا�سرة التقليدية )�سافيل و 

اآخرون 2006؛ �سكبوريا و با�سكيوال - ليون 2010(.

من  للغاية.  �سهال  اأمرا  الدر�س  اإعداد  الطريقة جتعل  هذه  اأن  املعلم  نظر  وجهة  :من  الثالثة  امليزة 

ال�سعب تغطية كافة املفاهيم الهامة اأثناء الوقت املحدود للقاء املعلم بطالبه وهكذا ي�سبح لزاما عليه 

اتخاذ القرار ال�سعب ب�ساأن ما �سي�سرحه و ما �سيطلب من الدار�سني قراأته.  و لكن وفق هذه الطريقة يخرب 

الطالب معلمهم باأ�سعب النقاط يف الورقة اال�سرت�سادية و التي يحتاجون ل�سرحها من خالل تدوينها يف 

اأوراق ال�سجل، وبنظرة �سريعة على تلك االأوراق يقرر املعلم املعلومات التي �سريكز عليها اأثناء املحا�سرة 

التي يطلبها  النقاط  املعلم  اأنه طاملا �سي�سرح  اإىل  النظر  و هاينالين )2002(  بوي�س  يلفت  التو�سيحية. 

الطالب حتديدا فاإن املحا�سرات �ستحوذ على انتباه و اهتمام اأكرب من الطالب.

املعلم  �سبه فورى. لدى  ب�سكل  الطالب  ي�ستوعبه  ا�ستوعبه / مل  املعلم مبا  ادراك  هي  الرابعة  امليزة 

يف املحا�سرات التقليدية و �سيلتني ملعرفة مدى ا�ستيعاب الدرا�سني حيث ينظر بحثا عن بع�س االإ�سارات 

احلالتني  كلتا  يف  ال.  اأم  يفهمون  كانوا  ان  مبا�سرة  ي�ساألهم  اأو  عبو�س(  اأو  بالراأ�س  )كاإمياءة  اجل�سدية 
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�سيعتمد االأمر على م�ساركة الطالب ورغبتهم يف احلديث. يعلم كل من در�س باأحد الف�سول اجلامعية – 

خا�سة الكبرية منها – باأن حمل الطالب على التحدث اأمام الف�سل اأمرا لي�س بالي�سري، و لكن يف طريقة 

ب�سكل منتظم.  االآراء  للتعرف على  االأقل  و�سيلتني على  املعلم  لدى  يكون  التدري�س   الطالب يف  م�ساركة 

اأولها: االإن�سات اأثناء النقا�س ملعرفة ما اإذا كان الطالب ي�ستوعبون مفاهيم معينة؛ فاإذا وجدهم يتبعون 

خط التفكري ال�سليم كون راأيا اإيجابيا عنهم و اإن مل يكونوا كذلك اأر�سدهم لالإجابة ال�سحيحة. الو�سيلة 

الثانية: كما �سبق و اأ�سرنا هي اأوراق ال�سجل فمن خالل عد االأ�سئلة االأكرث �سيوعا و تكرارا ي�ستطيع املعلم 

ب�سهولة حتديد املفاهيم االأكرث �سعوبة. وهكذا يقي�س على وجه الدقة مدى ا�ستيعاب الدار�سني للمادة حتى 

يف الف�سول التي تت�سم ب�سمت الطالب.

امليزة الأخرية هي اأن هذه الطريقة توفر فر�سا اأكرث اأمام املعلم لتعزيز التوا�سل. والذى يعرفه ب�سك�ست 

و �سافيل )2004( باأنه رابط من امل�ساعر االإيجابية بني الطالب و املعلم و املادة نابع من طريقة تهيئة اأ�ستاذ 

ذو  معظمها  الطالب  مع  التوا�سل  هذا  الإحداث  و�سائل  عدة  الباحثان  يحدد   .)152 )�س  التعلم  لبيئة  املادة 

عالقة بزيادة التفاعل االجتماعي بني املعلم و طالبه – و بالتايل ذو عالقة بفر�س تقدمي الت�سجيع االإيجابي 

و املكافاآت. وعند تطبيق طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س يق�سى املعلم جزءا كبريا من وقت الدر�س يف 

التفاعل مع الطالب، و الذى يطور يف الغالب عالقة التوا�سل التي يرى بن�سون و كوهني و ب�سك�ست )2005( اأنها 

تهيئ الظروف ل�سلوكيات اأخرى للطالب لها تاأثري اإيجابي على عملية التعلم. وبالتاأكيد هناك اأي�سا فر�سا عديدة 

الإحداث التوا�سل يف املحا�سرات التقليدية. و لكن الطبيعة اخلا�سة لطريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س تقوى 

يف الغالب من رابط امل�ساعر االإيجابية الذى يزيد من احتمال حت�سن اأداء الطالب و ا�ستمتاعهم باملادة.

السلبيات

اإ�سافة لالإيجابيات هناك نقطتان �سلبيتان رئي�ستان واجهتهما هذه الطريقة يف التدري�س على مدى 

ال�سنوات القليلة املا�سية التي اعتمدت فيها، ومن املهم ملن ي�ستخدم هذه الطريقة للمرة االأوىل اأن يفكر 

فيهما عند اتخاذ قرار ب�ساأن وقت وكيفية تطبيقها.

– ت�ستغرق وقتا طويال على  – كباقي طرق التدري�س االأخرى  النقطة الأوىل هي اأن هذه الطريقة 

معظم  يرغب   .)2010 )ت�سوى  وقتا  ي�ستغرق  قد  مثال:  اال�سرت�سادية  الورقة  فاإعداد  البداية.  يف  االأقل 

املعلمني مبمار�سة الطالب لنوع من مهارات التفكري العليا ذات االأثر املمتد على عملية التعلم، ولذا فاإن 

اإعداد الورقة اال�سرت�سادية ال يتم يف جل�سة ت�ستغرق ثالثني دقيقة فح�سب، وعلى املعلمني ق�ساء وقت كاف 

التفكري  مهارات  اأ�سئلة حتفز  لو�سع  االإطار  ا�ستخدام هذا  كيفية  التفكري يف  و  بلوم  ت�سنيف  درا�سة  يف 
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العليا للطالب واهتمامهم باملادة. ولهذا قد يرغب املعلمون الذين يودون تطبيق هذه الطريقة يف البدء 

»بربوفة« متتد الأ�سبوع اأو اثنني من الف�سل الدرا�سي يعدون فيها بع�س االأوراق اال�سرت�سادية وي�ستخدمون 

خاللها هذه الطريقة. واعتمادا على نتائج هذه التجربة االأولية ي�ستطيع املعلمون اإدخال هذه الطريقة يف 

مقرراتهم تدريجيا. والعك�س �سحيح يجب على املعلمني الراغبني يف اعتماد هذه الطريقة ب�سكل كامل 

اأن يتاأكدوا من توافر الوقت الكايف الإعداد املادة؛ و ليكن  اأنا(  منذ بداية الف�سل الدرا�سي )كما فعلت 

مثال: اأثناء ال�سيف حني تت�سم جداولهم غالبا باملرونة، ومن املهم يف كلتا احلالتني االلتزام )على االأقل 

يف البداية( بطريقة التدري�س املذكورة اآنفا )يف كل مرة حما�سرة تو�سيحية يتبعها نقا�س(. وكما اأ�سرت 

م�سبقا هناك مفهوم منطقي يحكم الطريقة التي و�سفها الأول مرة كل من بوي�س وهاينالين )2002( لذا 

فاإنني ال اأو�سى باإجراء تعديالت عليها طاملا مل تظهر درا�سات جديدة تثبت اأن تلك التعديالت ال توؤدى 

النخفا�س االأداء. اأخريا فاإن االإعداد لهذه الطريقة ي�سبح اأ�سهل مع الوقت )بوي�س و هاينالين 2002(. 

كذلك فاإن االأوراق اال�سرت�سادية ت�سبح اأكرث اكتماال، و ي�ستطيع املعلم توقع االأ�سئلة التي �ست�سكل �سعوبة 

اأمام طالبه. وهكذا ي�ستغرق االإعداد وقتا اأقل مرة بعد مرة.

االأقل يف  الطريقة )على  ا�ستخدام هذه  الطالب ال يحبذون  بع�س  اأن  الثانية هي  ال�سلبية  النقطة 

ارتيادهم  عند  اأكرث  يزيد  والذى  التقليدي  املحا�سرات  اإلقاء  اأ�سلوب  على  الطويل  العتيادهم  البداية( 

للجامعة )بنجامني 2002(. ونتيجة لهذا )و ب�سبب الرتكيز االجتماعي على اإحراز الدرجات عو�سا عن 

التعلم الفعلي( تعلم الطالب االلتفاف حول ال�سرك )ال�سعوبات( للح�سول على تقديرات جيدة. وكثري 

من الطالب ممن تعلموا كيفية احل�سول على درجات مرتفعة بااللتزام باحل�سور و تدوين املالحظات 

واحلفظ املكثف قبل االختبارات تنتابهم الده�سة من وجوب ا�ستكمالهم لالأوراق اال�سرت�سادية و مناق�سة 

املادة و ما اإىل ذلك. وهكذا قد يقاوم الطالب يف البداية تلك الطريقة اجلديدة. ولهذا وجدت من املفيد 

يف البداية ا�ستخدام بع�س الوقت ل�سرح �سبب تطبيقي لها و عر�س بع�س البيانات التي قمنا بجمعها و 

تو�سيح رغبتي ال�سادقة يف اأن يجيدوا يف مقرراتي الدرا�سية. واأخريا يقتنع الطالب بفائدة هذه الطريقة 

و خا�سة عندما يجدوا درجاتهم املرتفعة يف االختبارات و االأهم عندما يدركوا اأنهم يتذكرون املعلومات 

جيدا طوال الف�سل الدرا�سي.

ختاما جند اأن هذه الطريقة – مثل باقي طرق التدري�س – لها �سلبيات، ولكن حت�سن اأداء الطالب و 

تعلمهم و زيادة ا�ستمتاعهم باملادة مربرات كافية لتطبيق املعلمني لتلك الطريقة ال�سهلة اال�ستخدام والتي 

ترتكز على مفهوم را�سخ.
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ملخص

حت�سن طرق التدري�س القائمة على ال�سلوك من عملية التعلم و لكن كثريا ما يجدها املعلمون   

�سعبة التطبيق يف مقرراتهم.

التي جعلت  املبادئ  للتدري�س يرتكز على نف�س  التدري�س هو منهج جديد  م�ساركة الطالب يف   

طرق التدري�س ال�سابقة القائمة على ال�سلوك فعالة. و لكنها باملقابل اأ�سهل من حيث التنفيذ.

ت�ستلزم هذه الطريقة ب�سكلها التقليدي اأن ي�ستكمل الطالب الورقة اال�سرت�سادية قبل املحا�سرة   

ثم يناق�س اجاباته مع زميل له بالف�سل و بعدها ي�ستمع ملحا�سرة تو�سيحية ملا �سعب فهمه عليهما.

يرى عدد متزايد من الباحثني اأن هذه الطريقة حت�سن من نتائج تعلم الطالب والتفكري النقدي   

لديهم مقارنة بطرق التدري�س التقليدية.

ا�ستخدم املعلمون هذه الطريقة يف عدد من فروع املعرفة كالرتبية اخلا�سة و علوم التغذية و   

االجتماع و النف�س و كذلك العلوم الدينية.

رغم اأن هذه الطريقة ت�ستلزم وقتا طويال الإعداد املادة اأول مرة و قد جتد مقاومة من الطالب   

يف البداية اال اأن اإيجابياتها جتعلها بديال قيما لطرق التدري�س التقليدية.
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of instruction: A preliminary analysis. Teaching of Psychology, 32, 161163-.     

قام �سافيل و زين و اليوت باأول بحث عملي منظم حول هذه الطريقة. يف هذه الدرا�سة “املعملية” 

الطالب يف  – طريقة م�ساركة  الدرو�س من خالل  لتلقى  اأربع جمموعات  الطالب ع�سوائيا اىل  ق�سموا 

اأداء كل  – ثم حللوا م�ستوى  األقاء املحا�سرة التقليدية و القراءة و عدم وجود نظام حمدد  التدري�س و 

جمموعة بعد اأ�سبوع واحد عن طريق اختبار ق�سري ي�ستمل على اأ�سئلة اخليارات املتعددة. وجد الباحثون 

اأن جمموعة طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س قد تفوقت على باقي املجموعات الثالث، و اأن جمموعتي 

املحا�سرة التقليدية و القراءة مل تتميزا عن املجموعة التي لي�س لها نظام حمدد.

Saville, B. K., Zinn, T. E., Neef, N. A., Van Norman, R., & Ferreri, S. J. (2006). A 
comparison of interteaching and lecture in the college classroom. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 39, 4961-.

قام �سافيل و نيف و فان نورمان و فريري باأول بحث يف ف�سل درا�سي على هذه الطريقة. يف درا�ستني 

النف�سي  البحث  و مقرر عن طرق  العليا  الدرا�سات  الرتبية اخلا�سة مبرحلة  منف�سلتني )اأحد مقررات 

مبرحلة ما قبل البكالوريو�س(. قام الباحثون باالنتقال عدة مرات بني طريقة األقاء املحا�سرة التقليدية و 

طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س مع قيا�س اأداء الطالب باالختبارات. يف كلتا الدرا�ستني وجد �سافيل  

وزمالوؤه اأن الطالب يف�سلون ا�ستخدام الطريقة الثانية عن االأوىل و اأن اأداوؤهم بها اأف�سل.

Saville, B. K., Zinn, T. E., Lawrence, N. K., Barron, K. E., & Andre, J. (2008). 
Teaching critical thinking in statistics and research methods. In D. S. Dunn, J. S. 
Halonen, & R. A. Smith (Eds.), Teaching critical thinking in psychology: A handbook 
of best practices (pp. 149160-). Malden, MA: Wiley-Blackwell     

يف هذا الف�سل ي�سف �سافيل و زمالوؤه درا�سة عملية قاموا خاللها باالنتقال بني طريقتي املحا�سرة 
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التقليدية و م�ساركة الطالب يف التدري�س يف مقرر عن طرق البحث النف�سي مبرحلة ما قبل البكالوريو�س 

مهارات  ي�ستخدمون  اأنهم  الطالب  قرر  النقدي.  التفكري  لقيا�س  منوذج  تعبئة  الدار�سني  من  طلبوا  ثم 

التفكري النقدي اأكرث اأثناء طريقة م�ساركة الطالب بالتدري�س.

  Saville, B. K. (2011). Interteaching: A behavior-analytic approach to promoting 
student    engagement. In R. L. Miller, E. Amsel, B. M. Kowalewski, B. C. Beins, 
K. D. Keith, & B.F. F.Peden (Eds.), Promoting student engagement: Volume 1: 
Programs, techniques,  and opportunities. Published on the Society for the Teaching 
of Psychology Web site: http://teachpsych.org/resources/e-books/pse2011/vol1/
index.php 

يف هذا الف�سل يبحث �سافيل طريقة م�ساركة الطالب يف التدري�س من حيث تاأثريها على زيادة اهتمام 

الطالب باملقرر. بداية قام با�ستعرا�س االأبحاث ال�سابقة عن جناح الطالب اجلامعيني، ثم عر�س ثالث 

و�سائل جلذب اهتمام الطالب للمادة – ق�ساء الوقت يف اأداء مهمة ما، و التفاعل بني الطالب و املعلم، و 

التفاعل بني الطالب و زميله – ودور كل منها يف جناحه. و اأخريا ناق�س �سافيل طريقة م�ساركة الطالب يف 

التدري�س و دورها يف زيادة الثالث عوامل ال�سابقة     و بالتايل اأثرها املتميز على نتائج تعلم الطالب.

Saville, B. K., Lambert, T., & Robertson, S. (2011). Interteaching: Bringing 
behavioral education into the 21st century. The Psychological Record, 61, 153166-.

ال�سابقة  التدري�س  طرق  بداية  روبرت�سون  و  المربت  و  �سافيل  يناق�س  اال�ستعرا�سية  املقالة  هذه  يف 

القائمة على حتليل ال�سلوك و �سبب اهمال املعلمني ال�ستخدامها يف العقود الثالثة املا�سية. ثم ي�سرحوا 

فعاليتها مقارنة بطرق  التي بحثت مدى  الدرا�سات  وي�ستعر�سوا  التدري�س،  الطالب يف  طريقة م�ساركة 

التدري�س التقليدية. واأخريا يقدم �سافيل و زمالوؤه بع�س الن�سائح للباحثني الراغبني بتطبيق و درا�سة 

هذه الطريقة اجلديدة و الواعدة يف ف�سولهم.
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