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هيا اخُرج وتعّلم: تغذية راجعة يف املحادثة الصّفـّية

عدد الصفوف: 5

زمن املكوث: 10 دقائق يف كّل صّف

جّهز: خلفّية

إحدى الوسائل األساسّية التي تتوافر للمدرّس خالل قيادته وتوجيهه للمحادثة الصفية هي التغذية الراجعة- ردود فعل املدرّس عىل أقوال 

التالميذ. من خالل هذه الردود يخلق املدرس ويرّسخ معايري املحادثة يف الصّف. مّثة أهّمـّية إلجراء مراجعة لألسئلة التالية والتمّعن فيها: 

إىل أّي درجة ميكن لإلجابات التي يقّدمها التالميذ أن تكون مختلفة عن اإلجابة التي تكون "يف بال املدرّس"؟ هل ُيسمح بارتكاب الخطأ 

أو تجريب اّتجاهات جديدة؟ هل ُيسمح بإطالق الترصيحات كيفام اّتفق، أم من الواجب برهنتها وتعزيزها بالقرائن؟ مع من نتوّقع أن 

يتحّدث الطالب؛ مع زمالئه أم مع املدرّس فقط؟

التغذية الراجعة، وإْن ُقّدمت لتلميذ واحد، معّدة هي للصّف بكامله؛ وذلك ألّنها تلقى عىل مسمع من الجميع.

ما يعنيه كّل هذا هو أّن التغذية الراجعة ليست مجرّد تقنّية أو إسرتاتيجّية تدريس. عمليًّا، يدور الحديث عن أحد السبل املركزّية التي 

َتخلق املدرِّسة من خاللها مساحَة وحّيَز الحديث يف الصّف- كحّيز مفتوح أو مغلق، ِحوارّي أو مونولوجّي، يعتمد عىل التلقني والحفظ، 

أو عىل التفكري والفهم.

مّثة من التغذيات الراجعة ما ينهض بالتعّلم يف صفوف التالميذ، ومّثة منها ما ال ينهض بالتعّلم. بغية امتالك ناصية التغذية الراجعة، يجب 

التعرّف عىل أصناف التغذية الراجعة املختلفة ومعرفة أّي منها تنهض بالتعّلم أكرث من غريها.

لقراءة إضافّية: تخليص التدريس من منط "املعّلم يبادر، والتلميذ يجيب"- مايا بوزو وغال فيرش 

مبادئ لتغذية راجعة تنه�ض بالتعّلم
ا يف الصّف، لكّنها األقّل تدعياماً للتعّلم  أ. أَِقّلوا من إصدار األحكام – التغذية الراجعة التي تتضّمن التقييم هي األكرث شيوعاً

من بني أصناف التغذية الراجعة املختلفة، وعليه فمن املفّضل اإلقالل من استخدامها. يف املعتاد، متنح التغذية الراجعة 

التقييمّية عىل خلفّية جواب محّدد يجول يف بال امُلعلمة. األحكام امُلقيِّمة يف حّد ذاتها -سلبّية كانت أم إيجابّية- ال 

د التلميَذ مبعلومات ذات قيمة حول إجابته أو اّدعائه. تنهض بعملّية التعّلم، وال تزوِّ

ب. مبدأ التعاطف- يرتكز هذا املبدأ عىل فرضّية وجود قصد وتفكري من وراء أقوال التلميذ، وإْن َبَدْت هذه األقوال للوهلة 

األوىل غري مفهومة أو غري ذات قيمة. كونوا متعاطفني. حاِولوا قراءة اإلجابة أو الفكرة التي طرحها التلميذ، من وجهة 

نظره، وحاولوا فهم الطريقة التي يفهم هو فيها األمور. اسألوه عن سبب إجابته عىل هذا النحو، وعن قصده، وعن 

األفكار التي اسرتشد بها. حاولوا "ولوج عقله" قدر املستطاع.

روا قليالاً يف ما قاله التلميذ. ميكنك القول: "دعني أفّكر  ج. مبدأ الرتّيث- ترّيثوا يف شأن رّد فعلكم: ال تسارعوا يف الرّد. فكِّ

فوا من وترية التبادلّية يف طرح األسئلة واإلجابات  يف هذا األمر قليالاً"، أو حّتى: "ارشح يل مرّة أخرى؛ أريد أن أفهم". خفِّ

يف الدرس: تخفيف الوترية يعمل لصالح التفكري والتعّلم.

د. مبدأ االنفتاح- كونوا منفتحني عىل إجابات متنّوعة. عندما تكون امُلعلمة منغلقة عىل إجابة واحدة، ال تكون متهّيئة 

بالفعل لإلصغاء الصادق إىل إجابات أخرى يقّدمها التالميذ. هذا األمر ال يعني أن تكونوا "صفحة بيضاء" وأاّل تحملوا 

إجابة يف رؤوسكم. ال تلتصقوا بهذه اإلجابات بالقّوة،  وحاِفظوا عىل االنفتاح واالستعداد ألن ُتفاَجأوا بإجابات مثرية أخرى.
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خوا أُُسس املحادثة عىل نحٍو يتحّمل فيه التلميذ مسؤولّية عن إجابته واّدعاءاته: اطرحوا  ه. نقل املسؤولّية إىل املتعّلمني- رسِّ

نوا التالميذ من  عليه أسئلة إضافّية؛ واطلبوا منه التوّسع والتفسري والتسويغ وتدعيم إجابته بنصوص أو بيانات. مكِّ

طرح األسئلة، والرّد عىل أقوال زمالئهم، وإدارة نقاش يف ما بينهم. لتحقيق ذلك، َحِريٌّ بكم التنازُل عن جزء من السلطة 

والصالحّيات، لكن املكسب سيظهر من خالل تطوير التعّلم والتحصيل يف صفوف التالميذ.

و. مبدأ التنويع- زيدوا أنواع التغذية الراجعة التي متنحون التالميذ إّياها. اإلكثار من أصناف التغذية الراجعة التي تنهض 

بالتعّلم ُيطّور املحادثة الصّفـّية، ويحّسن التعلُّم والفهم يف صفوف التالميذ.

لقامئة أنواع التغذية الراجعة وأمثلة

اخرْج

ستجد يف الصفحة التالية استامرة توثيق للتعّلم حول موضوع التغذية الراجعة يف املحادثة الصّفّية.

كّلام صادفت إحدى عالمات الطريق، ضع إشارة √ يف املكان املالئم )حّتى أكرث من مرّة يف الصّف الواحد(. ستساعد أمثلة عىل عالمات 

الطريق يف التعّلم املشرتك.

وتعّلم

استِعْن باألسئلة التالية يك تتعّلم من البيانات التي جرى تجميعها. 

قم بدعوة أفراد طاقم آخرين للنقاش.

• ا التي متّكنت من العثور عليها؟	 ما هي السلوكّيات األكرث شيوعاً

• ما هي السلوكّيات التي مل تعرث عليها َقّط، أو عرثت عليها يف مّرات قليلة؟	

• إىل أّي درجة شارك التالميذ يف الدرس؟ هل كان لألمر عالقة بالتغذية الراجعة للمدرّس؟	

• هل قّدم املدرّس تغذية راجعة معّيناًة ساهمت يف دفع التالميذ إىل األمام عىل نحٍو استثنايّئ؟	

• َمن ترغب يف خروجه يف املرّة القادمة للتعلم حول التغذية الراجعة يف الصفوف؟	

• ما هي عملّيات التعّلم التي ترغب يف طرحها عىل الطاقم؟ عىل من سيقع اختيارك من أجل قيادتها؟	

أسئلة إضافية للتعّلم



      هّيا اخرج وتعّلم -  توثيق   |   التاريخ:  الصفوف: 

تغذية راجعة خالل املحادثة الصّفـّية

تتجّسد خالصة التعليم يف تحويل التعّلم إىل أمر ُمْعٍد- أن نجعل فكرة معّينة تنري فكرة أخرى- مارفا كولينس

املجموع الكّلّأمثلة ومالحظاتعالمات طريق

تقّيم امُلعلمة إجابات التالميذ )سلًبا وإيجاًبا(

تطلب املعلمة من التالميذ تقديم التفسريات والرشوح، أو رضب أمثلة عىل 
مقوالتهم

تطلب املعلمة من التالميذ أن يدّعموا أقوالهم بنصوص أو بيانات

تربط املعلمة بني إجابات التالميذ واملعارف السابقة

ز املعلمة التالميَذ يك يتبادلوا الرّد عىل ما يقولون ُتحفِّ

تتعامل املعلمة مع أخطاء التالميذ

تعيد املعّلمة أسئلة وأفكارًا يطرحها التالميذ إىل التداول يف الصف

ترّد املعلمة عىل نحو أصيل، وُتْدِرُج ردود فعل طبيعّية وعفوّية يف املحادثة، كالتعبري 
عن االهتامم، وعن املفاجأة، وتقرن األمور بتجارب شخصّية. 


