منهجيات التدريس التفاعلي
ما هي منهجيات التدريس التفاعلي ولماذا تكتسب أهمية؟
اعداد شارلز روبرت دٌفٌدسون

تشٌر أسالٌب التدرٌس التفاعلً إلى مجموعة متنوعة من أسالٌب التدرٌس التً تتقاسم فً تسلٌط الضوء
على التوجهات المرتكزة على الطالب .فإن األسلوب األول المُتبع ال ٌتواجد اآلن أال وهو األسلوب القائم
على "المصدر (األستاذ) والمتلقً (الطالب)" ولكن ما ٌتواجد اآلن هو األسلوب الذي ٌلعب فٌه األستاذ
والطالب أدوار مؤثرة وفعالة فً العملٌة التدرٌسٌة .فً النموذج التفاعلً ٌستخدم األستاذ أسلوبا ً أو أكثر من
تلك المصممة إلعطاء الطالب فرصة العمل على المادة بشكل تطبٌقً "عملً" .ومما ال شك فٌه أن
األسالٌب التفاعلٌة تسمح للمشاركٌن باقتسام المعرفة والخبرات واألفكار مع أعضاء آخرٌن من مجموعة
الصف الدراسً .وتجدر اإلشارة إلى أنه مع وجود القدرة على المشاركة الهادفة مع اآلخرٌن ٌزٌد استثمار
المشاركٌن فً العملٌة وهو األمر الذي ٌجعل الصف الدراسً أكثر شموال واستمتاعً ا لكل من األستاذ
والطالب.
وتشٌر النظرٌة الكامنة وراء التدرٌس التفاعلً إلى أن الطالب ٌصٌروا أكثر تأثٌراً كدارسٌن عندما ٌشاركوا
بنشاط فً العملٌة التعلٌمٌة .ولطالما ركزت أسالٌب التدرٌس التقلٌدٌة (مثل إلقاء المحاضرات) على التدفق
أحادي االتجاه للمعلومات من األستاذ إلى الطالب حٌث ٌلعب األخٌر فً األغلب دور المتلقً السلبً
للمعلومات .وتكشف اإلحصائٌات التً تكثر االستعانة بها ،إلى أنه من بٌن جمٌع أسالٌب التدرٌس ٌسجل
احتفاظ الطالب للمعلومات أدنى مستوٌاته عند استخدام أسلوب إلقاء المحاضرات .باإلضافة إلى ذلك لطالما
برهن أسلوب إلقاء المحاضرات على أنه أقل تأثٌرً ا حٌثما ٌكون الهدف هو اكتساب كفاءة عملٌة ما وذلك
على الرغم من قٌمة مثل هذا األسلوب عند استخدامه ضمن جملة أسالٌب التدرٌس .وٌعتبر ذلك بمثابة نقطة
ضعف هامة ضمن سٌاق كلٌات الحقوق والتً تتمحور مهمتها الرئٌسٌة حول تخرٌج مهنٌٌن مستعدٌن
لممارسة القانون .إن األسالٌب التقلٌدٌة المتمثلة فً إلقاء المحاضرات والحفظ عن ظهر قلب ال تزود
المحامٌن الجدد بالتفكٌر النقدي والمهارات التحلٌلٌة التً من المُرجح أن ٌتطلبها أي منصب سواء ٌتعلق
بالقانون أم غٌره .فإن أسالٌب التدرٌس التقلٌدٌة ،عند اقترانها بمقرر دراسً ٌركز على التعلٌم النظري دون

مهارات التفكٌر النقدي ،من شأنها التشجٌع على الحفظ عن ظهر قلب وهً مهارة لها قٌمة مهنٌة محدودة
ضمن مجال ممارسة القانون فً القرن الواحد والعشرٌن.
إن األمثلة على أسالٌب التدرٌس التفاعلً وفٌرة ولكن بعض هذه األسالٌب الشائعة تتمثل فً:
 العمل فً مجموعات
 تقسٌم الطالب إلً ثنائٌات
 المحاكاة والمحاكمات الصورٌة
 تدرٌس عن طرٌق األقران
 لعب األدوار
 دراسات الحالة
 تمارٌن على الكتابة بإٌجاز
على الرغم من تنوع األسالٌب المتوفرة فإن تلك األسالٌب السابقة تشترك فً قاسم مشترك ٌتمثل فً حتمٌة
مشاركة الطالب والتحقق منها وفً التأكٌد على أن ٌسود الصف الدراسً عالقات التعاون .وتعتبر أسالٌب
التدرٌس آنفة الذكر ذات تأثٌر خاص وذلك ألنها تصل إلى الطالب بأسالٌب مختلفة للتعلُم عوضً ا عن
التعامل مع نموذج أوحد من الدارسٌن .ومما ال ٌثٌر الدهشة أن فحوى التدرٌس التفاعلً هو التفاعل أي ٌتم
دعوة الطالب للتفاعل مع طالب آخرٌن أو األستاذ أو الموارد البصرٌة (السبورة البٌضاء ،الفٌدٌو  ...الخ).
وبالرغم من أن التفاعل غالبًا ما ٌسٌر بشكل أنجح ضمن مجموعات التعلُم األصغر حجمًا إال أن حجم
الفصل أو الموارد المتاحة (على الرغم من أهمٌتهما) لٌسوا بالمحدد الرئٌسً لنجاح التدرٌس التفاعلً .إن
السبٌل إلى تدرٌس تفاعلً ناجح ٌكمن فً خلق بٌئة تعلُم داعمة حٌث ٌشعر الطالب بقٌمة مدخالتهم وأن
كافة التفاعالت تحدث ضمن إطار من االحترام والدعم المتبادلٌن.

االعتبارات المتعلقة بالتدريس التفاعلي
فً الوقت الذي ٌسعى فٌه التدرٌس التفاعلً للحصول على استجابة من الطالب فإنه ٌتطلب أٌضً ا المزٌد من
المشاركة الفعالة من ناحٌة المعلم .فٌجب على المرء أن ٌعً ً
جٌدا ما هً احتٌاجات الطالب؟ وما هً أنواع
األنشطة التً سٌتم إدراجها ضمن الدرس؟ ولماذا سٌتم إدراج هذه األنشطة بالذات؟ ذلك فضال عن تحدٌد
المهارات التً تهدف الحصة التفاعلٌة إلى وصول الطالب إلٌها .وكحد أدنى ،من المهم التأكد من األمور
اآلتٌة قبل كل حصة تفاعلٌة:
 ما هو الهدف التدرٌسً لهذه الحصة؟ ما الذي أرٌد لهؤالء الطالب تعلمه؟
 ما أهمٌة تعلُم الطالب هذه المادة بعٌنها؟ القدرة على ربط الدرس الموضوعً بهدف عملً أو مهنً
ٌجعل من الٌسٌر اختٌار أسالٌب تفاعلٌة من شأنها أن تدفع الطالب للمشاركة بطرٌقة وثٌقة الصلة
بالموضوع وممتعة فً ذات الوقت.
 كٌف أرٌد أن ٌتعلم الطالب ذلك؟ افحص األسلوب /األسالٌب األنسب لتحقٌق هدف التعلُم المرجو.
وبصفة عامة من الممكن استخدام مزٌج من األسالٌب (مثال المحاضرة لتقدٌم المفهوم ،ولعب
األدوار حتى ٌستطٌع الطالب المشاركة والتدرٌب على المهارة التً تم تدرٌسها) وبالطبع فإن
الصف الدراسً الذي ٌتصف بتفاعل أمثل سوف ٌبرز به مزٌج من األسالٌب.
إن استخدام مثل هذه األسالٌب ،مع مواءمتها حسب احتٌاجات كل صف دراسًٌ ،عتبر أمرً ا غاٌة فً األهمٌة
فً تدرٌس القانون حٌث ٌتدرب الطالب لكً ٌصبحوا مهنٌٌن قانونٌن .وبغض النظر عن التخصص فإن
ممارسة القانون الٌوم تتطلب ذكا ًء ثقافٌا وكفاءة عملٌة .وعلى الرغم من عظم التحدٌات بالنسبة لتوافر
الموارد التً غالبًا ما ٌواجهها أساتذة القانون ،إال أنه ٌتوجب علٌهم أن ٌبذلوا ما بوسعهم لتضمٌن أسالٌب
التدرٌس التفاعلً والقائمة على المهارات فً ما ٌدرّ سونه من مواد .وعلٌه تعظم استفادة الطالب حٌث
تصبح العملٌة التعلٌمٌة أكثر متعة بل وفً نفس الوقت تخضع مهاراتهم العملٌة والتحلٌلٌة والشخصٌة
للتطوٌر .صحٌح أن استخدام مثل هذه األسالٌب قد ٌتطلّب المزٌد من المشاركة الفعالة من ناحٌة األساتذة
غٌر أن استخدام مثل هذه األسالٌب ٌجعل من الفصل مكا ًنا أكثر حٌوٌة وأقل ملال للدارسٌن أٌضً ا.

