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استخدام النقاش بفعالية

املحا�ضرات التقليدية جتعل الطالب متلقني �سلبيني للمعرفة وعلى النقي�ض فان حلقات النقا�ش تتطلب
منهم امل�ساهمة يف احلوارات الدائرة �أو طرح الأ�سئلة �أو الإجابة عنها �أو التعبري عن �آرائهم .تتميز عملية
التعلم يف ال�صف الدرا�سي الذى ي�ستخدم �أحد �أ�شكال النقا�ش املتنوعة تلك بالن�شاط و التفاعل .يف هذا
الكتيب �س�أقوم بتحديد ما ت�شتمل عليه حلقة النقا�ش يف ال�صف الدرا�سي .و �س�أناق�ش جمموعة من �أهداف
التعلم التي يحققها ا�ستخدام النقا�ش يف ال�صفوف اجلامعية .و �أخريا �سا�ستعر�ض عددا من الن�صائح
لتخطيط حلقات النقا�ش و �إدارتها وذلك لتعزيز فوائد التعلم لدى الطالب اىل �أق�صى حد ممكن.
ماهي حلقات النقاش بالصف الدراسي؟

النقا�ش هو �إتاحة فر�ص مت�ساوية �أمام كافة طالب ال�صف للم�شاركة يف عملية تبادل �شفهي لأفكارهم
و معارفهم و �آرائهم مع زمالئهم و معلمهم مع توقع م�شاركة اجلميع يف هذه العملية .و ورغم ات�ساع
هذا التعريف اال �أنه يت�ضمن مكونات �أ�سا�سية حللقة النقا�ش الفعالة� .أوال توقع م�شارك كافة الطالب
يف النقا�ش .ثانيا اتخاذ ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي لبع�ض الإجراءات التي ت�ضمن �شعور كل الطلبة
باالرتياح يف التعبري عن �أفكارهم و �آرائهم .بتعبري �آخر فان طرح �س�ؤال عن املادة له اجابة حمددة وتوقع
الطالب الذى �سيجيب عليه ال يعد نقا�شا.
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ال يتطلب النقا�ش بال�ضرورة تبادل طالب ال�صف للآراء بطريقة �شديدة الن�شاط و مفعمة باحليوية .يف
الواقع �إن كثريا من �أع�ضاء هيئة التدري�س قد الحظوا من قبل وجوه طالبهم عند طرح الأ�سئلة حني يط�أطئ
الطلبة ر�ؤو�سهم انتظارا ليجيب عليها القالئل الذين اعتادوا على التحدث �أمام الف�صل (كورن و �سيكور�سكى
� ،)2010أو �أمال يف �أال يتمتع املدر�س باجلر�أة الكافية ليوجه �إليهم بالذات ال�س�ؤال مبا�شرة .كل تلك الأفكار
الطريفة عن حماولة �إثارة النقا�ش دقيقة بالفعل وفق ما ت�شري اليه الدرا�سات كافة يف هذا املجال .فقد وجد
�أن ( )1996ب�أن حواىل ربع طالب ال�صفوف اجلامعية هم فقط من ي�شاركون يف النقا�ش.
يربز الت�سا�ؤل حول فائدة النقا�ش و ذلك بالنظر اىل �أن معظم �أ�ساتذة اجلامعة ال يخ�ص�صون عادة
وقتا مطوال خللق و ت�سهيل حلقات النقا�ش.
الغرض من حلقات النقاش بالصف الدراسي

النقا�ش بال�صف يعزز التفكري فوق الإدراكي
لعل من �أول و �أهم فوائد النقا�ش ال�صفي هو اتاحة الفر�ص للطالب ملمار�سة مهارات التفكري النقدي
(جار�سيه 1996؛ ماكيت�شى 1999؛ روكا  .)2010تطرح الأنرتنت و و�سائل الأعالم �أمامنا كما هائال من
املعلومات بالجهد يذكر اال �أن النجاح يف عامل اليوم يتطلب بالت�أكيد �أكرث من جمرد ا�ستيعاب �أكرب قدر
ممكن منه (هلربن  .)2002ان القدرة على اختيار م�صادر املعلومات املوثوقة و اجلمع بني �أنواع عديدة
من الدالئل و املعلومات و من ثم ا�ستخدام هذا الكم املعريف لإيجاد حلول مل�شاكل احلياة الواقعية هو
بالأحرى لب التفكري النقدي.
من املفيد �أن الأبحاث قد بينت قدرة املعلم على ابتكار بيئة مالئمة بال�صف من �ش�أنها تطوير مهارات
التفكري النقدي لدى الطالب مما ي�ساعدهم على تطبيقها يف مواقف جديدة قد ت�صادفهم يف حياتهم �أو
�أعمالهم (هلربن  .)2002وعلى نحو خا�ص فان النقا�شات التي تتطلب من الدار�سني و�ضع فر�ضيات عن
كيفية التعامل مع م�شكلة ما و طرح حل منطقي لها متثل جوهر عملية التفكري فوق الإدراكي .هذه النوعية
من النقا�شات هي بال�ضبط ما ت�ساعدهم على «التفكري يف طريقة تفكريهم» مبعنى �آخر «التفكري فوق
الإدراكي» كما تفر�ض عليهم ا�ستخدام العمليات التي تعزز مهارات حل امل�شكالت (كورن و �سيكور�سكى
.)2010
ت�صف هلربن ( )2002على �سبيل املثال �سيناريو لواحدة من تلك النقا�شات التي حتكى فيها ق�صة
تف�صيلية و تطلب من الدار�سني حتديد كيفية الت�صرف اذا ما اجتهت طائرة جمهولة مبا�شرة �صوب
�سفينتهم املوجودة بعر�ض البحر يف وقت ي�سود فيه التوتر بني دولتني .ويتطلب هذا التمرين �سرعة حتديد
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هذه النوعية من حلقات النقا�ش التي تهدف مل�ساعدة الطالب على ممار�سة عملية التفكري فوق
الإدراكي ت�ستلزم وقتا طويال و ال ت�صلح كمناق�شات عابرة .ورغم ذلك من املهم مالحظة �أن الوقت و
اجلهد املخ�ص�صان لتلك النوعية من النقا�شات يثمران مهارات التفكري النقدي التي ت�صلح للتطبيق يف
مواقف و م�شاكل م�شابهة (هلربن  .)2002و اخلال�صة �أن حفظ الطالب للحقائق غري كاف للنجاح يف
احلياة العملية .فالواقع عند تقييم فعالية التدري�س لدى الزمالء يوىل �أع�ضاء هيئة التدري�س اهتماما
بقدرة املعلم على تعزيز التفكري النقدي لدى طالبه باعتباره من مكونات عملية التدري�س الفعالة (ب�سك�ست
و �سيكور�سكى و بكلى و �سافيل .)2002

أساسيات في التعليم الجامعي

احللول املمكنة للم�شكلة و التي تراعى م�صلحة جميع الأطراف .فكر العديد من الطالب ب�سرعة و �أعلنوا
بثقة عن قرارهم ب�إطالق �صاروخ على الطائرة .و فور علمهم ب�أنهم قد �أ�سقطوا للتو طائرة مدنية على
متنها  200اىل  300م�سافر حتى ا�ستحوذ الأمر على انتباههم و اهتموا مبناق�شة الأخطاء الفكرية التي
ارتكبوها و العوامل املتداخلة باملوقف و التي �أدت التخاذهم ذلك القرار اخلاطئ .يف هذا املثال ا�ستفادت
هلربن بال�شك من قدرة الطالب على ا�ستخدام التفكري فوق الإدراكي �أي التفكري يف طريقة تفكريهم.

النقا�ش يف ال�صف يعزز الفهم
يف درا�سة ا�ستعرا�ضية و حتليلية �شاملة وجد مرييف و ولكن�سون و هن�سي و �ألك�سندر (� )2009أن
ا�ستخدام �أنواع متعددة من النقا�شات يزيد ب�صورة ملحوظة رغبة الطالب يف امل�شاركة باحلديث يف
القاعة الدرا�سية بل ي�ؤدى �إىل فهم �أكرب للن�ص �أو املادة العلمية مو�ضوع املحا�ضرة .و على الرغم من الوقت
و اجلهد الالزمني البتكار النقا�ش و�شرح كيفية �إدارته �إال �أنه يقينا مفيد للطالب .و�إذا �أخذنا يف االعتبار
�أبحاث علم النف�س الإدراكي يف العقود الأخرية (هلربن  )2002ف�إنه من غري امل�ستغرب �أن احلديث عن
املعلومات التي يدر�سها الطالب ت�ساعدهم على حفظ و ا�ستيعاب املفاهيم و كذلك ا�ستخدامها يف حل
امل�شكالت.
النقا�ش بال�صف تدريب على التحدث �أمام العامة
�أ�شجع تالميذي دائما على التحدث و مناق�شة املو�ضوعات من خالل تخ�صي�ص درجات للم�شاركة يف
الف�صل .ت�ؤيد كثري من الأبحاث هذه اخلطوة كحافز ي�شجع على النقا�ش (مثال روكا  .)2010و برغم
�شكوى العديد من طالبي ب�ش�أن تلك الدرجات اال �أن �إجابتي دائما ما تكون واحدة :ال �أعلم �سوى عدد
حمدود للغاية من املهن التي ميكن �أن يبقى فيها الفرد �صامتا و غري ن�شط ومع ذلك يح�صل على ترقية يف
عمله �أو يجتاز برناجما للدرا�سات العليا .كما �أ�شري لهم �أن الزيادات الكبرية يف الراتب نادرا ما ينالها
من يقبع �ساكنا على مكتبه ينهى عمله على النحو املطلوب و ال يعرب عن ر�أيه يف كيفية اجراء تغيريات تعظم
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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من مكا�سب ال�شركة �أو العمالء و الزبائن .ت�شجيع النقا�ش بال�صف يتيح الفر�صة �أمام الطالب ملمار�سة
مهارات التحدث ومالحظة اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املتحدثون الآخرون (جار�سايد 1996؛ روكا
 .)2010عالوة على ذلك ف�إننا نعي�ش يف جمتمع متنوع و منفتح على العامل ت�سوده املناف�سة على الوظائف
و املوارد و من ثم ف�إن النقا�شات ال�صفية ت�ساعد الدار�سني على التفاعل ب�سال�سة مع املجموعات املغايرة
لهم (روكا .)2010ومتثل املقررات اجلامعية الفر�صة الأخرية �أمام الطالب لتلقى الر�أي حول مهاراتهم
االجتماعية و �أي�ضا مهارات التحدث و التفكري لديهم لهذا فان ت�شجيعهم ومكاف�أتهم على امل�شاركة يف
املناق�شات ال�صفية �أمر �ضروري .وعلى �أية حال فان خلق حالة من عدم االرتياح الطفيف لدى الطالب هو
ثمن زهيد مقابل م�ساعدته على حتقيق �أهدافه املهنية يف �سوق العمل العاملي الذى ي�سوده التناف�س.
نصائح لتعظيم فوائد التعلم من خالل النقاش في الصف

الآن و بعد تو�ضيح قيمة حلقات النقا�ش بالقاعة الدرا�سية من املهم ذكر بع�ض الن�صائح خللق بيئة
مالئمة للنقا�ش تزيد من فوائد التعلم لدى الطالب .لكل ع�ضو هيئة تدري�س جامعي جماله املتخ�ص�ص
وفل�سفته الفريدة يف التدري�س و لهذا �ستكت�سب بع�ض هذه الن�صائح يف الغالب قيمة �أكرث من البع�ض
الآخر .ويف النهاية لكل ع�ضو هيئة تدري�س �أ�سلوبه و �أهداف تعلم خا�صة بطالبه.
�ضع قواعد للنقا�ش
يجب حتديد توقعاتك من الطالب فيما يخ�ص النقا�شات داخل ال�صف واعالنها لهم منذ اليوم الأول
لتدري�س املقرر .وبالن�سبة للطالب اخلجولني يجب على ع�ضو هيئة تدري�س الت�أكيد على رغبته يف دعم
خطواتهم التدريجية نحو التحدث �أثناء النقا�شات .كما يجب ا�سداء الن�صح لهم ب�ش�أن التحكم يف القلق
و التوتر و توفري خدمات اال�ست�شارة عندما ي�صل القلق مل�ستويات تعوقهم.
بعد تو�ضيح تلك التوقعات فان القواعد الأ�سا�سية قد تتنوع و تختلف من ف�صل لآخر .ويقرتح دافي�س
( )2009عددا من اال�سرتاتيجيات لتعظيم فوائد التعلم با�ستخدام النقا�شات منها :على �سبيل املثال:
تكليف طالب من املجموعة بت�سجيل الآراء و الأفكار و �آخر بالتحدث عنها عندما يجتمع طالب ال�صف
مرة �أخرى ملناق�شة عمل املجموعة .و ل�ضمان يقظة و انتباه كل الطالب ف�إنني غالبا ما �أكلف الطالب
امل�سئول عن التحدث يف منت�صف التمرين و لي�س يف بدايته .وبهذه الطريقة يظل كافة الطالب م�شاركني
بفعالية يف النقا�ش توقعا لتكليفهم.
قد يرى بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س �أي�ضا من املفيد اطالع الطالب على عمليات االن�صات الفعال و
ادارة اخلالف عند تعار�ض وجهات النظر و الرتكيز على املو�ضوع و امل�ساهمة يف �شعور الآخرين بالراحة
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تق�سيم الطالب ملجموعات �صغرية �أثناء النقا�ش
ت�شري الأبحاث �إىل �أن حواىل ربع الطالب فقط يف املقررات اجلامعية ي�شاركون بن�شاط يف النقا�شات.
و من ثم ف�إن ت�شكيل جمموعات �صغرية بداخل الف�صل الدرا�سي الكبري قد يكون مفيدا .و يقرتح كورن و
�سيكور�سكى ( )2010ت�شكيل جمموعات من  4اىل  6طالب مما يخلق جوا �أقل رهبة و ي�شجع كل �أفراد
الفريق على التعبري عن �آرائهم .وغالبا ما يفيد ت�شكيل املجموعة من طالب ال يعرفون بع�ضهم البع�ض و
يختلفون يف �آرائهم و خلفياتهم و �أ�ساليبهم و �أي�ضا يف مقدار م�شاركتهم يف احلديث بال�صف .وهكذا يتم
خلق جو مريح لإجراء النقا�ش تزداد فيه فر�ص تعلم الطالب من بع�ضهم.

أساسيات في التعليم الجامعي

يف التعبري عن �آرائهم (دافي�س 2009؛ �سيكوركى و كورن  .)2010بهذه الأدوات ي�شعر الطالب باالرتياح
وغالبا ما يبادر بامل�شاركة و التفكري يف النقا�ش .وي�شري بع�ض الباحثني اىل فائدة عمل ملخ�ص للنقا�ش
تفكر املجموعات خالله يف مدى التزامهم بالقواعد و ا�ستفادتهم من التجربة (بروكفيلد و بر�سكل
 .)1999ولعل هذا التقييم اجلماعي و املقرتن بالتعريف بالأدوات الالزمة لنجاح النقا�ش واال�ستفادة منه
هو ما ي�ؤهل الطالب للم�شاركة يف عملية يراها البع�ض مبعث قلق لهم.

�أحيانا ال يكون من ال�سهل تق�سيم املجموعات الكبرية اىل فرق �أ�صغر و لكن هذا ال مينع من �إجراء
النقا�شات بني طالب تلك املجموعات وذلك ب�إدخال بع�ض التعديالت التي تزيد من م�شاركتهم واهتمامهم.
يف الف�صول الكبرية يزداد بالطبع احتمال م�شاركة عدد �ضئيل فقط يف احلديث و للتغلب على ذلك ميكن
للمعلم منح الطالب عدة دقائق يف البداية ليكتبوا �أفكارهم حول مو�ضوع ما و من ثم يطلب من بع�ضهم
احلديث عما دونوه من قبل .ال ت�ضمن تلك الدقائق املعدودة م�شاركة كل الطالب و لكنها تزيد من
احتمالية تفكري عدد �أكرب من الطالب يف ال�س�ؤال و تدوين �إجابة عليه .وهكذا و برغم عدم تعبري الطالب
عن ر�أيه �أمام الف�صل يف كل مرة �إال �أنه يفكر يف طريقة تفكريه با�ستخدام التفكري فوق الإدراكي.
يطرح املعلم البارز بيل ماكيت�شى ( )1999عدة �أفكار مفيدة ميكن اتباعها لت�شجيع النقا�شات يف
الف�صول الكبرية .وقد يفيد �إجراء املناظرات حول مو�ضوع مثري للجدل خ�صو�صا عند و�ضع �إر�شادات
وا�ضحة .وعلى �سبيل املثال ميكن تكليف بع�ض الطالب بت�سجيل املناظرة و ر�أيهم ب�ش�أن احلجة الأكرث
ترجيحا و �أ�سباب ذلك .ي�صف ماكيت�شى �أي�ضا تقنية اخرى تعرف «بحو�ض ال�سمك» حيث يقع االختيار
على � 6أو  8طالب يف الف�صل الكبري ال جراء حوار حول املو�ضوعات التي مت �شرحها يف الأ�سبوع ال�سابق.
ولزيادة فوائد التفكري فوق الإدراكي لدى الطالب ككل ميكن للمدر�س �أن يطلب من باقي الطالب ت�سجيل
احلوار و التفكري فيه و تدوين ت�صوراتهم اخلا�صة.
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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االنفتاح على التجارب اجلديدة
يتحدث هالونني ()2002عن عامل مهم يرتبط بنجاح املعلم وهو انفتاحه على التجارب اجلديدة،
وتربز �أهمية هذه الن�صيحة خ�صو�صا عند التخطيط للنقا�ش و�إدارته ،فعندما ي�سمح املعلم للطالب بتبادل
الآراء ب�صراحة فهو ي�ؤكد لهم على �أهميتهم .وكذلك ف�إن ظهوره باعتباره ال�سلطة الأعلى يف حلقة النقا�ش
التي تخطط لكل ما �سيتم احلديث عنه �أمر غري مهم على الأطالق .ف�إعطاء الثقة للطالب مع االلتزام
بقواعد النقا�ش يف حتقيق و زيادة فوائد العملية التعليمية يعد مهما يف ار�ساء روح امل�شاركة بني الدار�سني
و حتفيزهم على حت�صيل العلم بطريقة تختلف عن جمرد اجللو�س ب�سكون و االن�صات ملحا�ضرة دون �أي
جهد من جانبهم .حتى عندما يكون لدى املعلم توقعات كربى ب�ش�أن حلقة النقا�ش ومقدار امل�شاركة يف
ف�صول بعينها ف�سيجد الطالب عند امل�ستوى امل�أمول اذا ما �شرح لهم تلك التوقعات بو�ضوح و طرح عليهم
�أ�سئلة دقيقة و كان متواجدا على الدوام و �أبدى ا�ستعدادا لت�سهيل الأمر و بذل الدعم ب�آرائه البناءة يف
جهودهم (داليمور و هرتن�ستني و بالت 2004؛ روكا .)2010
تدريب الطالب على طرح أسئلة محفزة على التفكير

يقرتح كنج ( )1995ا�سرتاتيجية فريدة خللق نقا�ش فعال بال�صف يتم خاللها �شرح وا�ضح لكيفية
التمييز بني الأ�سئلة عن الوقائع الثابتة التي ال حتتمل �سوى اجابات حمددة والأ�سئلة التي تثري التفكري
وحتتمل اجابات عدة و امل�صممة لتعزيز التفكري النقدي ،وبعد ذلك يق�سم الطالب اىل ثنائيات و يطلب
منهم طرح �أ�سئلة نقدية اعتمادا على املادة العلمية اخلا�صة باملحا�ضرة والقراءات اخلارجية املطلوبة
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
يف حلقات النقا�ش على مدار الف�صل الدرا�سي و يتم تقييم الطالب وفق قدرتهم على االلتزام بهذا
النموذج .وعلى �سبيل املثال كثريا ما يطلب بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س من الدار�سني و�ضع �أ�سئلة حمفزة
للتفكري النقدي ومن ثم طرحها على الزمالء بال�صف �أثناء �شرح حما�ضرة عن ذات املو�ضوع (كونور-
جرين  .)2005بهذه الطريقة ال ت�صبح املحا�ضرة جمرد نقل للمعلومات .مع و�ضع هذه الأ�سئلة بعناية
وارتباطها ب�أهداف نقل املعلومات اخلا�صة باملحا�ضرة ترتقى يف الغالب لدى الطالب عملية املعاجلة
املتطورة للمعلومات و كذلك �أ�ساليب تفكريهم النقدي و فوق الإدراكي.
كن متفهما و داعما و عادال
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إدارة المناقشات عبر اإلنترنت

يف جماالت متعددة يخ�ص�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س يف معظم مقرراتهم الدرا�سية منتديات و حلقات
نقا�ش على الأنرتنت لإ�شراك طالبهم يف نقا�شات مثمرة خارج ال�صف الدرا�سي عن املو�ضوعات التي
يدر�سونها �سواء كانت على �شكل �صفحات نقا�ش يوفرها نظام ويندوزبالكبورد في�ستا �أو قوائم مر�سلة
بالربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى .وهذه املحاوالت لها عدة فوائد �أبرزها �أن �صفحات النقا�ش
الإلكرتونية اخلا�صة بالف�صول التي يلتقى طالبها وجها لوجه تعزز روح امل�شاركة بينهم وهو ما نراه كثريا
يف مواقع العمل �أو برامج الدرا�سات العليا .وعموما توفر منتديات النقا�ش الإلكرتونية بيئة مريحة و �آمنة
للطالب اخلجولني لكى ي�شاركوا ب�أفكارهم� .أخريا علينا �أال نغفل حقيقة �أننا نعي�ش يف عامل يتحدث فيه
اجلميع عن �آرائهم ،و لهذا ف�إن �إتاحة الفر�ص �أمام الطالب لتلقي الر�أي ب�ش�أن �آرائهم و طريقة تفكريهم و
اال�ستفادة من اال�ستماع و التفكري يف �آراء الآخرين متثل جتربة تعليمية قيمة تفيدهم يف واقعهم العملي.

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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عند احلديث عن جناح حلقة النقا�ش فيما يخ�ص تعلم الطالب و ر�ضاهم هناك عدة عوامل �شخ�صية
ترتبط باملعلم جديرة بالذكر (روكا  .)2010ت�شري الأبحاث اىل وجوب جتنب املعلم لل�سخرية و ا�صدار
التعليقات ال�سلبية �أثناء م�شاركة الطالب يف النقا�ش .و عو�ضا عن ذلك عليه ا�ستخدام و�سيلة التوا�صل
بالعينني و �إ�سداء املديح الإيجابي و �أي�ضا امل�شاركة بفعالية يف النقا�ش الدائر .كما يجب �أي�ضا االجتهاد يف
ار�ساء جو من االحرتام املتبادل و الإيجابية مما ي�شجع الطالب على امل�شاركة و يعظم من عملية التعلم.
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ملخص

ميكن اجراء حلقات النقا�ش بال�صف الدرا�سي بعدة �أ�شكال و لكن ميكن تطبيق عدد من القواعد
الثابتة
 يجب �أن تتوقع م�شاركة كل الطالب. ب�إمكان املعلم بذل الكثري خللق بيئة مالئمة ال جراء النقا�شات.هناك فوائد هامة للنقا�شات ت�ؤيدها معظم الأبحاث يف هذا املجال.
 النقا�شات حتفز التفكري النقدي و فوق الإدراكي. النقا�شات تعزز فهم الطالب للن�ص و املحا�ضرة. النقا�شات تتيح الفر�ص �أمام الطالب ملمار�سة مهارات التحدث واال�ستفادة من املتحدثنيالآخرين و العمل ب�سال�سة و�سط جمموعات مغايرة لطبيعتهم.
هناك طرق عدة لتح�سني النقا�شات يف ال�صف الدرا�سي .ميكن تطبيق تلك الن�صائح بنجاح
مبرحلة التعليم اجلامعي يف جماالت علمية خمتلفة.
 �ضع قواعد وا�ضحة للنقا�ش. ق�سم الطالب يف الف�صول الكبرية �إذا �أمكن ذلك. كن منفتحا على التجارب اجلديدة. عرف الطالب بكيفية طرح �أ�سئلة حتفز التفكري النقدي يف بداية الف�صل الدرا�سي و قبل البدءيف حلقات النقا�ش.
 كن داعما و متفهما و عادال. -ا�ستخدم حلقات النقا�ش الإ�ضافية عرب الإنرتنت بو�سائلها املتنوعة.
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Brookfield, S. D., & Preskill, S. (1999). Discussion as a way of teaching. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

يوفر هذا الكتاب املفعم بروح علمي التعليم و التدري�س كما هائال من املعلومات عن الو�سائل التي تعني
�أ�ساتذة اجلامعات على خلق مناخ ي�ساعد على اجراء النقا�شات .كما يتحدث الكتاب عن �أدوات متعددة
و ن�صائح خللق و تقييم وادارة النقا�شات بالف�صل .فهو كتاب ال غنى عنه لأى ع�ضو هيئة تدري�س جامعي
يتطلع لت�ضمني النقا�شات يف مقرراته الدرا�سية.
Buskist, W., Sikorski, J. F., Buckley, T., & Saville, B. K. (2002). Elements of master
teaching. In S. F. Davis & W. Buskist (Eds.), The teaching of psychology: Essays
in honor of Wilbert J. McKeachie and Charles L. Brewer (pp. 2739-). Mahwah, NJ:
Erlbaum.

أساسيات في التعليم الجامعي

المراجع

من �أهم الكتابات القيمة يف جمال التدري�س اجلامعي حيث ي�ستعر�ض و يناق�ش �آراء الأ�ساتذة
والطالب يف �أهم ال�سلوكيات التي متيز �أ�ستاذ اجلامعة الناجح.
Connor-Greene, P. A. (2005). Fostering meaningful classroom discussion:
Student generated questions, quotations and talking points. Teaching of Psychology,
32, 173175-.

حتدد هذه املقالة الق�صرية اخلطوط العري�ضة لأحدى �أدوات التدري�س امل�صممة مل�ساعدة الطالب
على طرح �أ�سئلة تتما�شى مع تقييم التفكري النقدي .و تفرت�ض املقالة �أنه بتوافر الأدوات لطرح �أ�سئلة
حمفزة على التفكري ف�أن النقا�شات ال�صفية واحلوارات ال�شخ�صية النقدية �سيكون لهما فائدة �أكرب يف
تي�سري عملية التفكري فوق الإدراكي.
Dallimore, E. J., Hertenstein, J. H., & Platt, M. B. (2004). Classroom participation
and discussion effectiveness: Student-generated strategies. Communication
Education, 53, 103115-.

ت�ستعر�ض املقالة العوامل التي �أ�شار لها الطالب باعتبارها تزيد من فعالية نظام التقييم الذى
ي�شتمل على توقع م�شاركة اجلميع يف النقا�ش ال�صفي .يقرتح الطالب توافر عوامل مثل :العمل بن�شاط
لتي�سري النقا�شات ،وطرح الأ�سئلة املفيدة ،و ابداء الر�أي الإيجابي للطالب ،و خلق جو داعم بال�صف .كل
هذه العوامل تدعم ر�ؤية الطالب الإيجابية حول فائدة امل�شاركة بال�صف والتي تعد من متطلبات معظم
املقررات اجلامعية.
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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Davis, B. G. (2009). Tools for teaching (2nd ed.). San Francisco, CA: JosseyBass.

يعد هذا الكتاب مر�شدا �شامال لأ�ساتذة املقررات اجلامعية ال�ستخدامه يف القاء حما�ضرات ناجحة و
�أدارة النقا�شات ال�صفية و توفري خدمات الرعاية الأكادميية للطالب .كما يناق�ش عددا من ال�صعوبات و
امل�آزق ال�شائعة التي قد يواجهها �أ�ساتذة اجلامعات.
Garside, C. (1996). Look who’s talking: A comparison of lecture and group
discussion: Teaching strategies in developing critical thinking skills. Communication
Education, 45, 212227-.

تبني هذه املقالة �أن الطالب امل�سجلني يف مقررات تعتمد على النقا�شات �أو �ألقاء املحا�ضرات عن
التوا�صل ال�شخ�صي يظهرون اكت�سابهم ملهارات التفكري النقدي على نحو مت�ساو .ورغم هذا يناق�ش
امل�ؤلف �أهمية تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء حقيقة اعتياد الطالب على طريقة �ألقاء املحا�ضرة و عدم
ارتياح بع�ضهم ملمار�سة �أن�شطة جديدة يف �صفوف التعلم الن�شط مما قد يعوق قدرتهم على التعلم .و
يفرت�ض امل�ؤلف �أنه بزيادة ا�ستخدام �أ�ساتذة اجلامعات م�ستقبال لأن�شطة التعلم الن�شط فان مهارات
التفكري النقدي �ستظهر �أكرث على الطالب امل�سجلني ملقررات “التعلم الن�شط” والذين �شعروا بارتياح
ال�ستخدامهم هذه الطريقة يف التعلم.
Halonen, J. S. (2002). Classroom presence. In S. F. Davis & W. Buskist (Eds.),
The teaching of psychology: Essays in honor of Wilbert J. McKeachie and Charles
L. Brewer (pp. 4155-). Mahwah, NJ: Erlbaum.

ي�ستعر�ض هذا الف�صل من الكتاب ب�شكل مف�صل املرجعيات املرتبطة ب�أ�سلوب تقدمي املعلم لنف�سه �أثناء
القائه للمحا�ضرة و ادارته للنقا�شات يف ال�صفوف اجلامعية .كما ي�ستعر�ض الف�صل و يناق�ش العوامل
املرتبطة بال�شخ�صية و ال�سلوك و الأفكار الإبداعية يف التدري�س و التي تواكب طريقة تقدمي املعلم لنف�سه
كع�ضو هيئة تدري�س جامعي.
Halpern, D. F. (2002). Teaching for critical thinking: A four-part model to enhance
thinking skills. In S. F. Davis & W. Buskist (Eds.), The teaching of psychology: Essays
in honor of Wilbert J. McKeachie and Charles L. Brewer (pp. 91103-). Mahwah, NJ:
Erlbaum.

حتاول هذه املقالة توجيه القارئ خالل �أدبيات علم النف�س الإدراكي املفيدة لأ�ستاذ اجلامعة الذى
يحاول خلق جو بال�صف ي�ؤدى اىل تدري�س مهارات التفكري فوق الإدراكي و غريها من مهارات التفكري
املتقدم .ت�شري الأبحاث الواردة �أن هناك نوعية معينة من النقا�شات ال�صفية تزيد من امكانات التفكري
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King, A. (1995). Inquiring minds really do want to know: Using questioning to
teach critical thinking. Teaching of Psychology, 22, 1317-.

يف هذا املقال يعر�ض امل�ؤلف ا�سرتاتيجية جديدة لتعزيز التفكري النقدي لدى الطالب من خالل
�أن�شطة النقا�ش ال�صفية .و ب�إيجاز تبد�أ اال�سرتاتيجية بتزويد الطالب ببع�ض املعلومات حول �أف�ضل الطرق
ل�صياغة نوعية من الأ�سئلة حتفز على التحليل النقدي و ذلك قبل البدء بتدريبات النقا�ش الأ�سا�سية.
مع اكت�ساب هذه املعرفة ي�صبح الطالب على ا�ستعداد لتعلم املزيد من خالل النقا�شات ال�صفية ،كما
ي�ساهموا فى اك�ساب بع�ض زمالئهم – الذين ينجحون فى الأجابة على �أ�سئلتهم املعقدة – نوعية دائمة
من مهارات التحليل والرتكيب.

أساسيات في التعليم الجامعي

فوق الإدراكي لدى الطالب .و لقد ظهر ب�أن مهارات التفكري و املعاجلة التي اكت�سبها الطالب خالل هذه
النوعية من النقا�شات قد ا�ستخدموها يف احداث خارج ال�صف .يرى هذا الف�صل �أن �أخ�صائيي علم
النف�س م�ؤهلون بحكم موقعهم ال�ستخدام خرباتهم يف عوامل الأدراك و االنفعال و ال�سلوك للك�شف عن
�أف�ضل الو�سائل لنقل املعرفة للطالب.

Korn, J. R., & Sikorski, J. F. (2010). A guide for beginning teachers of psychology.
Retrieved from http://www.teachpsych.com/resources/e-books/guide2010/index.
php

هذا الكتاب موجه خ�صي�صا لأ�ساتذة علم النف�س املبتدئني .يعر�ض املجلد عددا من املو�ضوعات
الهامة لت�سهيل جناح الطالب داخل وخارج قاعة الدر�س .فهناك على �سبيل املثال ف�صوال خم�ص�صة
لألقاء املحا�ضرات بنجاح و ادارة النقا�شات ال�صفية و و�ضع فل�سفة للتدري�س .هناك �أي�ضا ف�صوال باملجلد
توثق للإجنازات الناجحة للمعلم لتعزيز فر�صه يف الرتقي املهني واملادي .و لهذا الغر�ض توجد ف�صوال
عن كيفية تطوير حقيبة التدري�س و احل�صول على وظيفة كمدر�س 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 �أبرز و �أهم الكتب املن�شورة يف �شرح العوامل املرتبطة بالتدري�س
اجلامعي الفعال .و تركز الف�صول على م�ساعدة �أ�ستاذ اجلامعة على تطوير ا�سرتاتيجيات مفيدة للتحكم
يف عدد من املواقف ال�صعبة و التعامل مع الطالب و مواجهة �صعوبات التطور املهني املرتبطة بكونه
�أ�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�ض امل�ؤلفون الدليل على �أن ا�ستخدام النقا�ش ال�صفي
يف فروع العلم املختلفة ي�ؤدى ال�ستيعاب �أكرب للن�ص واملادة العلمية .ت�شري النتائج عامة اىل �أن النقا�ش
ال�صفي يرتبط بفهم �أكرب للمادة .و لكن كم الت�أثري 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-.

ت�ستعر�ض هذه املقالة عددا من �أهداف النقا�شات ال�صفية فى املقررات اجلامعية .و حتث املقالة
�أ�ساتذة اجلامعات على االجتهاد لت�ضمني النقا�شات فى مقرراتهم حيث ي�شري البحث اىل �أن هذه الأداة
القيمة للتعلم ال ت�شغل �إال ن�سبة � 2أو  %3من �أوقات املحا�ضرات على مدى كامل الف�صل الدرا�سي.
Rocca, K. A. (2010). Student participation in the college classroom: An extended
multidisciplinary literature review. Communication Education, 59, 185213-.

يف هذا العر�ض ال�شامل لأدبيات هذا املجال يبني امل�ؤلف ب�صورة عامة قيمة و هدف النقا�شات ال�صفية
يف مقررات جامعية خمتلفة .و يف تلخي�ص هذا العر�ض يذكر امل�ؤلف عددا من اخلطوات الوا�ضحة لي�ستعني
بها ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي يف تطبيق النقا�شات ال�صفية بفعالية و جناح.
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