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استخدام النقاش بفعالية في القاعة الدراسية

استخدام النقاش بفعالية
في القاعة الدراسية

املحا�سرات التقليدية جتعل الطالب متلقني �سلبيني للمعرفة وعلى النقي�ش فان حلقات النقا�ش تتطلب 

منهم امل�ساهمة يف احلوارات الدائرة اأو طرح الأ�سئلة اأو الإجابة عنها اأو التعبري عن اآرائهم. تتميز عملية 

التعلم يف ال�سف الدرا�سي الذى ي�ستخدم اأحد اأ�سكال النقا�ش املتنوعة تلك بالن�ساط و التفاعل. يف هذا 

الكتيب �ساأقوم بتحديد ما ت�ستمل عليه حلقة النقا�ش يف ال�سف الدرا�سي. و �ساأناق�ش جمموعة من اأهداف 

التعلم التي يحققها ا�ستخدام النقا�ش يف ال�سفوف اجلامعية. و اأخريا �سا�ستعر�ش عددا من الن�سائح 

لتخطيط حلقات النقا�ش و اإدارتها وذلك لتعزيز فوائد التعلم لدى الطالب اىل اأق�سى حد ممكن.

ماهي حلقات النقاش بالصف الدراسي؟

النقا�ش هو اإتاحة فر�ش مت�ساوية اأمام كافة طالب ال�سف للم�ساركة يف عملية تبادل �سفهي لأفكارهم 

ات�ساع  ورغم  و  العملية.  هذه  يف  اجلميع  م�ساركة  توقع  مع  معلمهم  و  زمالئهم  مع  اآرائهم  و  معارفهم  و 

الطالب  كافة  توقع م�سارك  اأول  الفعالة.  النقا�ش  اأ�سا�سية حللقة  يت�سمن مكونات  اأنه  ال  التعريف  هذا 

يف النقا�ش. ثانيا اتخاذ ع�سو هيئة التدري�ش اجلامعي لبع�ش الإجراءات التي ت�سمن �سعور كل الطلبة 

بالرتياح يف التعبري عن اأفكارهم و اآرائهم. بتعبري اآخر فان طرح �سوؤال عن املادة له اجابة حمددة وتوقع 

الطالب الذى �سيجيب عليه ل يعد نقا�سا.
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ل يتطلب النقا�ش بال�سرورة تبادل طالب ال�سف لالآراء بطريقة �سديدة الن�ساط و مفعمة باحليوية. يف 

الواقع  اإن كثريا من اأع�ساء هيئة التدري�ش قد لحظوا من قبل وجوه طالبهم عند طرح الأ�سئلة حني يطاأطئ 

الطلبة روؤو�سهم انتظارا ليجيب عليها القالئل الذين اعتادوا على التحدث اأمام الف�سل )كورن و �سيكور�سكى 

2010(، اأو اأمال يف األ يتمتع املدر�ش باجلراأة الكافية ليوجه اإليهم بالذات ال�سوؤال مبا�سرة. كل تلك الأفكار 

الطريفة عن حماولة اإثارة النقا�ش دقيقة بالفعل وفق ما ت�سري اليه الدرا�سات كافة يف هذا املجال. فقد وجد 

اأن )1996( باأن حواىل ربع طالب ال�سفوف اجلامعية هم فقط من ي�ساركون يف النقا�ش.

     يربز الت�ساوؤل حول فائدة النقا�ش و ذلك بالنظر اىل اأن معظم اأ�ساتذة اجلامعة ل يخ�س�سون عادة 

وقتا مطول خللق و ت�سهيل حلقات النقا�ش.

الغرض من حلقات النقاش بالصف الدراسي

النقا�ش بال�صف يعزز التفكري فوق الإدراكي 

لعل من اأول و اأهم فوائد النقا�ش ال�سفي هو اتاحة الفر�ش للطالب ملمار�سة مهارات التفكري النقدي 

)جار�سيه 1996؛ ماكيت�سى 1999؛ روكا 2010(. تطرح الأنرتنت و و�سائل الأعالم اأمامنا كما هائال من 

املعلومات بالجهد يذكر ال اأن النجاح يف عامل اليوم يتطلب بالتاأكيد اأكرث من جمرد ا�ستيعاب اأكرب قدر 

ممكن منه )هلربن 2002(. ان القدرة على اختيار م�سادر املعلومات املوثوقة و اجلمع بني اأنواع عديدة 

الواقعية هو  مل�ساكل احلياة  لإيجاد حلول  املعريف  الكم  ا�ستخدام هذا  ثم  و من  املعلومات  و  الدلئل  من 

بالأحرى لب التفكري النقدي.

من املفيد اأن الأبحاث قد بينت قدرة املعلم على ابتكار بيئة مالئمة بال�سف من �ساأنها تطوير مهارات 

التفكري النقدي لدى الطالب مما ي�ساعدهم على تطبيقها يف مواقف جديدة قد ت�سادفهم يف حياتهم اأو 

اأعمالهم )هلربن 2002(. وعلى نحو خا�ش فان النقا�سات التي تتطلب من الدار�سني و�سع فر�سيات عن 

كيفية التعامل مع م�سكلة ما و طرح حل منطقي لها متثل جوهر عملية التفكري فوق الإدراكي. هذه النوعية 

من النقا�سات هي بال�سبط ما ت�ساعدهم على »التفكري يف طريقة تفكريهم« مبعنى اآخر »التفكري فوق 

الإدراكي« كما تفر�ش عليهم ا�ستخدام العمليات التي تعزز مهارات حل امل�سكالت )كورن و �سيكور�سكى 

.)2010

ت�سف هلربن )2002( على �سبيل املثال �سيناريو لواحدة من تلك النقا�سات التي حتكى فيها ق�سة 

مبا�سرة �سوب  ما اجتهت طائرة جمهولة  اذا  الت�سرف  كيفية  الدار�سني حتديد  تطلب من  و  تف�سيلية 

�سفينتهم املوجودة بعر�ش البحر يف وقت ي�سود فيه التوتر بني دولتني. ويتطلب هذا التمرين �سرعة حتديد 
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احللول املمكنة للم�سكلة و التي تراعى م�سلحة جميع الأطراف. فكر العديد من الطالب ب�سرعة و اأعلنوا 

بثقة عن قرارهم باإطالق �ساروخ على الطائرة. و فور علمهم باأنهم قد اأ�سقطوا للتو طائرة مدنية على 

متنها 200 اىل 300 م�سافر حتى ا�ستحوذ الأمر على انتباههم و اهتموا مبناق�سة الأخطاء الفكرية التي 

ارتكبوها و العوامل املتداخلة باملوقف    و التي اأدت لتخاذهم ذلك القرار اخلاطئ. يف هذا املثال ا�ستفادت 

هلربن بال�سك من قدرة الطالب على ا�ستخدام التفكري فوق الإدراكي اأي التفكري يف طريقة تفكريهم.

فوق  التفكري  عملية  ممار�سة  على  الطالب  مل�ساعدة  تهدف  التي  النقا�ش  حلقات  من  النوعية  هذه 

الوقت و  اأن  الإدراكي ت�ستلزم وقتا طويال و ل ت�سلح كمناق�سات عابرة. ورغم ذلك من املهم مالحظة 

اجلهد املخ�س�سان لتلك النوعية من النقا�سات يثمران مهارات التفكري النقدي التي ت�سلح للتطبيق يف 

مواقف و م�ساكل م�سابهة )هلربن 2002(. و اخلال�سة اأن حفظ الطالب للحقائق غري كاف للنجاح يف 

التدري�ش اهتماما  اأع�ساء هيئة  الزمالء يوىل  التدري�ش لدى  تقييم فعالية  العملية. فالواقع عند  احلياة 

بقدرة املعلم على تعزيز التفكري النقدي لدى طالبه باعتباره من مكونات عملية التدري�ش الفعالة )ب�سك�ست 

و �سيكور�سكى و بكلى و �سافيل 2002(.

النقا�ش يف ال�صف يعزز الفهم

اأن   )2009( األك�سندر  و  هن�سي  و  ولكن�سون  و  مرييف  وجد  �ساملة  حتليلية  و  ا�ستعرا�سية  درا�سة  يف 

يف  باحلديث  امل�ساركة  يف  الطالب  رغبة  ملحوظة  ب�سورة  يزيد  النقا�سات  من  متعددة  اأنواع  ا�ستخدام 

القاعة الدرا�سية بل يوؤدى اإىل فهم اأكرب للن�ش اأو املادة العلمية مو�سوع املحا�سرة. و على الرغم من الوقت 

و اجلهد الالزمني لبتكار النقا�ش و�سرح كيفية اإدارته اإل اأنه يقينا مفيد للطالب. واإذا اأخذنا يف العتبار 

اأبحاث علم النف�ش الإدراكي يف العقود الأخرية )هلربن 2002( فاإنه من غري امل�ستغرب اأن احلديث عن 

املعلومات التي يدر�سها الطالب ت�ساعدهم على حفظ و ا�ستيعاب املفاهيم و كذلك ا�ستخدامها يف حل 

امل�سكالت.

النقا�ش بال�صف تدريب على التحدث اأمام العامة

اأ�سجع تالميذي دائما على التحدث و مناق�سة املو�سوعات من خالل تخ�سي�ش درجات للم�ساركة يف 

2010(. و برغم  الف�سل. توؤيد كثري من الأبحاث هذه اخلطوة كحافز ي�سجع على النقا�ش )مثال روكا 

اأعلم �سوى عدد  اأن اإجابتي دائما ما تكون واحدة: ل  �سكوى العديد من طالبي ب�ساأن تلك الدرجات ال 

حمدود للغاية من املهن التي ميكن اأن يبقى فيها الفرد �سامتا و غري ن�سط ومع ذلك يح�سل على ترقية يف 

عمله اأو يجتاز برناجما للدرا�سات العليا. كما اأ�سري لهم اأن الزيادات الكبرية يف الراتب نادرا  ما ينالها 

من يقبع �ساكنا على مكتبه ينهى عمله على النحو املطلوب و ل يعرب عن راأيه يف كيفية اجراء تغيريات تعظم 



10

استخدام النقاش بفعالية في القاعة الدراسية

من مكا�سب ال�سركة اأو العمالء     و الزبائن. ت�سجيع النقا�ش بال�سف يتيح الفر�سة اأمام الطالب ملمار�سة 

مهارات التحدث ومالحظة ال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املتحدثون الآخرون )جار�سايد 1996؛ روكا 

2010(. عالوة على ذلك فاإننا نعي�ش يف جمتمع متنوع و منفتح على العامل ت�سوده املناف�سة على الوظائف 

و املوارد و من ثم فاإن النقا�سات ال�سفية ت�ساعد الدار�سني على التفاعل ب�سال�سة مع املجموعات املغايرة 

لهم )روكا 2010(.ومتثل املقررات اجلامعية الفر�سة الأخرية اأمام الطالب لتلقى الراأي حول مهاراتهم 

الجتماعية و اأي�سا مهارات التحدث و التفكري لديهم لهذا فان ت�سجيعهم ومكافاأتهم على امل�ساركة يف 

املناق�سات ال�سفية اأمر �سروري. وعلى اأية حال فان خلق حالة من عدم الرتياح الطفيف لدى الطالب هو 

ثمن زهيد مقابل م�ساعدته على حتقيق اأهدافه املهنية يف �سوق العمل العاملي الذى ي�سوده التناف�ش.

نصائح لتعظيم فوائد التعلم من خالل النقاش في الصف

الآن و بعد تو�سيح قيمة حلقات النقا�ش بالقاعة الدرا�سية من املهم ذكر بع�ش الن�سائح خللق بيئة 

مالئمة للنقا�ش تزيد من فوائد التعلم لدى الطالب. لكل ع�سو هيئة تدري�ش جامعي جماله املتخ�س�ش 

البع�ش  من  اأكرث  قيمة  الغالب  يف  الن�سائح  هذه  بع�ش  �ستكت�سب  لهذا  و  التدري�ش  يف  الفريدة  وفل�سفته 

الآخر. ويف النهاية لكل ع�سو هيئة تدري�ش اأ�سلوبه و اأهداف تعلم خا�سة بطالبه. 

�صع قواعد للنقا�ش

يجب حتديد توقعاتك من الطالب فيما يخ�ش النقا�سات داخل ال�سف واعالنها لهم منذ اليوم الأول 

لتدري�ش املقرر. وبالن�سبة للطالب اخلجولني يجب على ع�سو هيئة تدري�ش التاأكيد على رغبته يف دعم 

خطواتهم التدريجية نحو التحدث اأثناء النقا�سات. كما يجب ا�سداء الن�سح لهم ب�ساأن التحكم يف القلق 

و التوتر و توفري خدمات ال�ست�سارة عندما ي�سل القلق مل�ستويات تعوقهم. 

بعد تو�سيح تلك التوقعات فان القواعد الأ�سا�سية قد تتنوع و تختلف من ف�سل لآخر. ويقرتح دافي�ش 

املثال:  النقا�سات منها: على �سبيل  با�ستخدام  التعلم  )2009( عددا من ال�سرتاتيجيات لتعظيم فوائد 

تكليف طالب من املجموعة بت�سجيل الآراء و الأفكار و اآخر بالتحدث عنها عندما يجتمع طالب ال�سف 

الطالب  اأكلف  فاإنني غالبا ما  الطالب  انتباه كل  و  و ل�سمان يقظة  ملناق�سة عمل املجموعة.  اأخرى  مرة 

امل�سئول عن التحدث يف منت�سف التمرين و لي�ش يف بدايته. وبهذه الطريقة يظل كافة الطالب م�ساركني 

بفعالية يف النقا�ش توقعا لتكليفهم.

قد يرى بع�ش اأع�ساء هيئة التدري�ش اأي�سا من املفيد اطالع الطالب على عمليات الن�سات الفعال و 

ادارة اخلالف عند تعار�ش وجهات النظر و الرتكيز على املو�سوع و امل�ساهمة يف �سعور الآخرين بالراحة 
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يف التعبري عن اآرائهم )دافي�ش 2009؛ �سيكوركى و كورن 2010(. بهذه الأدوات ي�سعر الطالب بالرتياح 

وغالبا ما يبادر بامل�ساركة و التفكري يف النقا�ش. وي�سري بع�ش الباحثني اىل فائدة عمل ملخ�ش للنقا�ش 

بر�سكل  و  )بروكفيلد  التجربة  من  ا�ستفادتهم  و  بالقواعد  التزامهم  مدى  يف  خالله  املجموعات  تفكر 

1999(. ولعل هذا التقييم اجلماعي و املقرتن بالتعريف بالأدوات الالزمة لنجاح النقا�ش وال�ستفادة منه 

هو ما يوؤهل الطالب للم�ساركة يف عملية يراها البع�ش مبعث قلق لهم.

تق�صيم الطالب ملجموعات �صغرية اأثناء النقا�ش

ت�سري الأبحاث اإىل اأن حواىل ربع الطالب فقط يف املقررات اجلامعية ي�ساركون بن�ساط يف النقا�سات. 

و من ثم فاإن ت�سكيل جمموعات �سغرية بداخل الف�سل الدرا�سي الكبري قد يكون مفيدا. و يقرتح كورن و 

�سيكور�سكى )2010( ت�سكيل جمموعات من 4 اىل 6 طالب مما يخلق جوا اأقل رهبة و ي�سجع كل اأفراد 

الفريق على التعبري عن اآرائهم. وغالبا ما يفيد ت�سكيل املجموعة من طالب ل يعرفون بع�سهم البع�ش و 

يختلفون يف اآرائهم و خلفياتهم و اأ�ساليبهم و اأي�سا يف مقدار م�ساركتهم يف احلديث بال�سف. وهكذا يتم 

خلق جو مريح لإجراء النقا�ش تزداد فيه فر�ش تعلم الطالب من بع�سهم.

اأحيانا ل يكون من ال�سهل تق�سيم املجموعات الكبرية اىل فرق اأ�سغر و لكن هذا ل مينع من اإجراء 

النقا�سات بني طالب تلك املجموعات وذلك باإدخال بع�ش التعديالت التي تزيد من م�ساركتهم واهتمامهم. 

يف الف�سول الكبرية يزداد بالطبع احتمال م�ساركة عدد �سئيل فقط يف احلديث و للتغلب على ذلك ميكن 

للمعلم منح الطالب عدة دقائق يف البداية ليكتبوا اأفكارهم حول مو�سوع ما و من ثم يطلب من بع�سهم 

من  تزيد  لكنها  و  الطالب  كل  م�ساركة  املعدودة  الدقائق   تلك  ت�سمن  ل  قبل.  من  دونوه  عما  احلديث 

احتمالية تفكري عدد اأكرب من الطالب يف ال�سوؤال و تدوين اإجابة عليه. وهكذا و برغم عدم تعبري الطالب 

عن راأيه اأمام الف�سل يف كل مرة اإل اأنه يفكر يف طريقة تفكريه با�ستخدام التفكري فوق الإدراكي.

النقا�سات يف  لت�سجيع  اتباعها  مفيدة ميكن  اأفكار  ماكيت�سى )1999( عدة  بيل  البارز  املعلم  يطرح 

اإر�سادات  اإجراء املناظرات حول مو�سوع مثري للجدل خ�سو�سا عند و�سع  الكبرية. وقد يفيد  الف�سول 

الأكرث  ب�ساأن احلجة  راأيهم  و  املناظرة  بت�سجيل  املثال ميكن تكليف بع�ش الطالب  وا�سحة. وعلى �سبيل 

ترجيحا و اأ�سباب ذلك. ي�سف ماكيت�سى اأي�سا تقنية اخرى تعرف »بحو�ش ال�سمك« حيث يقع الختيار 

على 6 اأو 8 طالب يف الف�سل الكبري ل جراء حوار حول املو�سوعات التي مت �سرحها يف الأ�سبوع ال�سابق. 

ولزيادة فوائد التفكري فوق الإدراكي لدى الطالب ككل ميكن للمدر�ش اأن يطلب من باقي الطالب ت�سجيل 

احلوار و التفكري فيه و تدوين ت�سوراتهم اخلا�سة.
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النفتاح على التجارب اجلديدة

يتحدث هالونني )2002(عن عامل مهم يرتبط بنجاح املعلم وهو انفتاحه على التجارب اجلديدة، 

وتربز اأهمية هذه الن�سيحة خ�سو�سا عند التخطيط للنقا�ش واإدارته، فعندما ي�سمح املعلم للطالب بتبادل 

الآراء ب�سراحة فهو يوؤكد لهم على اأهميتهم. وكذلك فاإن ظهوره باعتباره ال�سلطة الأعلى يف حلقة النقا�ش 

التي تخطط لكل ما �سيتم احلديث عنه اأمر غري مهم على الأطالق. فاإعطاء الثقة للطالب مع اللتزام 

بقواعد النقا�ش يف حتقيق و زيادة فوائد العملية التعليمية يعد  مهما يف ار�ساء روح امل�ساركة بني الدار�سني 

و حتفيزهم على حت�سيل العلم بطريقة تختلف عن جمرد اجللو�ش ب�سكون و الن�سات ملحا�سرة دون اأي 

جهد من جانبهم. حتى عندما يكون لدى املعلم توقعات كربى ب�ساأن حلقة النقا�ش ومقدار امل�ساركة يف 

ف�سول بعينها ف�سيجد الطالب عند امل�ستوى املاأمول اذا ما �سرح لهم تلك التوقعات بو�سوح و طرح عليهم 

اأ�سئلة دقيقة و كان متواجدا على الدوام و اأبدى ا�ستعدادا لت�سهيل الأمر و بذل الدعم باآرائه البناءة يف 

جهودهم )داليمور و هرتن�ستني و بالت 2004؛ روكا 2010(.

تدريب الطالب على طرح أسئلة محفزة على التفكير

يقرتح كنج )1995( ا�سرتاتيجية فريدة خللق نقا�ش فعال بال�سف يتم خاللها �سرح وا�سح لكيفية 

التمييز بني الأ�سئلة عن الوقائع الثابتة التي ل حتتمل �سوى اجابات حمددة والأ�سئلة التي تثري التفكري 

وحتتمل اجابات عدة و امل�سممة لتعزيز التفكري النقدي، وبعد ذلك يق�سم الطالب اىل ثنائيات و يطلب 

العلمية اخلا�سة باملحا�سرة والقراءات اخلارجية املطلوبة  املادة  اأ�سئلة نقدية اعتمادا على  منهم طرح 

منهم. ويتبادل كل ثنائي الأدوار يف طرح الأ�سئلة و الإجابة عنها. وهذه العملية الثنائية املتبادلة حتفز 

التفكري النقدي لدى الطالب. وميكن حتقيق فوائد م�ستدامة لعملية التعلم عندما يتم تطبيق هذه املمار�سة 

بهذا  اللتزام  على  قدرتهم  وفق  الطالب  تقييم  يتم  و  الدرا�سي  الف�سل  مدار  على  النقا�ش  حلقات  يف 

النموذج. وعلى �سبيل املثال كثريا ما يطلب بع�ش اأع�ساء هيئة التدري�ش من الدار�سني و�سع اأ�سئلة حمفزة 

للتفكري النقدي ومن ثم طرحها على الزمالء بال�سف اأثناء �سرح حما�سرة عن ذات املو�سوع )كونور- 

2005(. بهذه الطريقة ل ت�سبح املحا�سرة جمرد نقل للمعلومات. مع و�سع هذه الأ�سئلة بعناية  جرين 

املعاجلة  عملية  الطالب  لدى  الغالب  يف  ترتقى  باملحا�سرة  اخلا�سة  املعلومات  نقل  باأهداف  وارتباطها 

املتطورة للمعلومات و كذلك اأ�ساليب تفكريهم النقدي و فوق الإدراكي.

كن متفهما و داعما و عادال
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عند احلديث عن جناح حلقة النقا�ش فيما يخ�ش تعلم الطالب و ر�ساهم هناك عدة عوامل �سخ�سية 

ترتبط باملعلم جديرة بالذكر )روكا 2010(. ت�سري الأبحاث اىل وجوب جتنب املعلم لل�سخرية و ا�سدار 

التعليقات ال�سلبية اأثناء م�ساركة الطالب يف النقا�ش. و عو�سا عن ذلك عليه ا�ستخدام و�سيلة التوا�سل 

بالعينني و اإ�سداء املديح الإيجابي و اأي�سا امل�ساركة بفعالية يف النقا�ش الدائر. كما يجب اأي�سا الجتهاد يف 

ار�ساء جو من الحرتام املتبادل و الإيجابية مما ي�سجع الطالب على امل�ساركة و يعظم من عملية التعلم.

إدارة المناقشات عبر اإلنترنت

يف جمالت متعددة يخ�س�ش اأع�ساء هيئة التدري�ش يف معظم مقرراتهم الدرا�سية منتديات و حلقات 

التي  املو�سوعات  الدرا�سي عن  ال�سف  نقا�سات مثمرة خارج  لإ�سراك طالبهم يف  الأنرتنت  نقا�ش على 

اأو قوائم مر�سلة  نقا�ش يوفرها نظام ويندوزبالكبورد في�ستا  �سواء كانت على �سكل �سفحات  يدر�سونها 

النقا�ش  �سفحات  اأن  اأبرزها  فوائد  عدة  لها  املحاولت  وهذه  اأخرى.  و�سيلة  اأي  اأو  الإلكرتوين  بالربيد 

الإلكرتونية اخلا�سة بالف�سول التي يلتقى طالبها وجها لوجه تعزز روح امل�ساركة بينهم وهو ما نراه كثريا 

يف مواقع العمل اأو برامج الدرا�سات العليا. وعموما توفر منتديات النقا�ش الإلكرتونية بيئة مريحة و اآمنة 

للطالب اخلجولني لكى ي�ساركوا باأفكارهم. اأخريا علينا األ نغفل حقيقة اأننا نعي�ش يف عامل يتحدث فيه 

اجلميع عن اآرائهم، و لهذا فاإن اإتاحة الفر�ش اأمام الطالب لتلقي الراأي ب�ساأن اآرائهم و طريقة تفكريهم و 

ال�ستفادة من ال�ستماع و التفكري يف اآراء الآخرين متثل جتربة تعليمية قيمة تفيدهم  يف واقعهم العملي.



14

استخدام النقاش بفعالية في القاعة الدراسية

ملخص

    ميكن اجراء حلقات النقا�ش بال�سف الدرا�سي بعدة اأ�سكال و لكن ميكن تطبيق عدد من القواعد 

الثابتة

- يجب اأن تتوقع م�ساركة كل الطالب.

- باإمكان املعلم بذل الكثري خللق بيئة مالئمة ل جراء النقا�سات.

   هناك فوائد هامة للنقا�سات توؤيدها معظم الأبحاث يف هذا املجال.

- النقا�سات حتفز التفكري النقدي و فوق الإدراكي.

- النقا�سات  تعزز فهم الطالب للن�ش و املحا�سرة.

املتحدثني  من  وال�ستفادة  التحدث  مهارات  ملمار�سة  الطالب  اأمام  الفر�ش  تتيح  النقا�سات   -

الآخرين و العمل ب�سال�سة و�سط جمموعات مغايرة لطبيعتهم.

بنجاح  الن�سائح  تلك  تطبيق  الدرا�سي. ميكن  ال�سف  النقا�سات يف  لتح�سني     هناك طرق عدة 

مبرحلة التعليم اجلامعي يف جمالت علمية خمتلفة.

-   �سع قواعد وا�سحة للنقا�ش.

-    ق�سم الطالب يف الف�سول الكبرية اإذا اأمكن ذلك.

-    كن منفتحا على التجارب اجلديدة.

-    عرف الطالب بكيفية طرح اأ�سئلة حتفز التفكري النقدي يف بداية الف�سل الدرا�سي و قبل البدء 

يف حلقات النقا�ش.

-    كن داعما و متفهما و عادل.

-    ا�ستخدم حلقات النقا�ش الإ�سافية عرب الإنرتنت بو�سائلها املتنوعة. 
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يحاول خلق جو بال�سف يوؤدى اىل تدري�ش مهارات التفكري فوق الإدراكي و غريها من مهارات التفكري 
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توثق لالإجنازات الناجحة للمعلم لتعزيز فر�سه يف الرتقي املهني واملادي. و لهذا الغر�ش توجد ف�سول 

عن كيفية تطوير حقيبة التدري�ش و احل�سول على وظيفة كمدر�ش بالتعليم اجلامعي.

McKeachie, W. J. (1999). McKeachie’s Teaching Tips: Strategies, research and 
theory for College and university teachers (10th ed.). Boston: Houghton Mifflin. 

يعترب هذا الكتاب بطبعاته املتعددة من اأبرز و اأهم الكتب املن�سورة يف �سرح العوامل املرتبطة بالتدري�ش 

اجلامعي الفعال. و تركز الف�سول على م�ساعدة اأ�ستاذ اجلامعة على تطوير ا�سرتاتيجيات مفيدة للتحكم 

بكونه  املرتبطة  املهني  التطور  �سعوبات  مواجهة  و  الطالب  مع  التعامل  و  ال�سعبة  املواقف  من  عدد  يف 

اأ�ستاذا جامعيا.

Murphy, P. K., Wilkinson, I. A. G., Soter, A. O., Hennessey, M. N., Alexander, J. F. 
(2009). Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension 
of text: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 101, 740764-. 
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من خالل حتليل متطور فريد من نوعه ي�ستعر�ش املوؤلفون الدليل على اأن ا�ستخدام النقا�ش ال�سفي 

يف فروع العلم املختلفة يوؤدى ل�ستيعاب اأكرب للن�ش واملادة العلمية. ت�سري النتائج عامة اىل اأن النقا�ش 

ال�سفي يرتبط بفهم اأكرب للمادة. و لكن كم التاأثري يختلف تبعا لأ�سلوب النقا�ش امل�ستخدم.

Nunn, C. E. (1996). Discussion in the college classroom: Triangulating 
observational and survey results. Journal of Higher Education, 67, 243266-. 

املقالة  و حتث  املقررات اجلامعية.  ال�سفية فى  النقا�سات  اأهداف  املقالة عددا من  ت�ستعر�ش هذه 

اأ�ساتذة اجلامعات على الجتهاد لت�سمني النقا�سات فى مقرراتهم حيث ي�سري البحث اىل اأن هذه الأداة 

القيمة للتعلم ل ت�سغل اإل ن�سبة 2 اأو 3% من اأوقات املحا�سرات على مدى كامل الف�سل الدرا�سي.

Rocca, K. A. (2010). Student participation in the college classroom: An extended 
multidisciplinary literature review. Communication Education, 59, 185213-. 

يف هذا العر�ش ال�سامل لأدبيات هذا املجال يبني املوؤلف ب�سورة عامة قيمة و هدف النقا�سات ال�سفية 

يف مقررات جامعية خمتلفة. و يف تلخي�ش هذا العر�ش يذكر املوؤلف عددا من اخلطوات الوا�سحة لي�ستعني 

بها ع�سو هيئة التدري�ش اجلامعي يف تطبيق النقا�سات ال�سفية بفعالية و جناح.
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