التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

نظام فالندرز لمتفاعل الصفي المفظي-:
يرى فالندرز أف ىذا النظاـ يقيس الجزء المفظي لمنشاطات الصفية ،ويفترض أف سبعيف
في المائة مف ميمات المدرس داخؿ غرفة الصؼ تكوف لفظية ،وفي ضوء ذلؾ يكوف
التفاعؿ المفظي يتضمف :إما حديثاً لممدرس أو حديثاً لمطالب ،وحديث المدرس إما أف
يكوف غير مباشر ،حيث تترؾ فيو الحرية لمطالب لمتعبير عما يشعر بو ،أو يكوف مباش اًر
حيث يكبح فيو جماح الطالب ،وكذلؾ كالـ الطالب فيو إما أف يستجيب فيو لسؤاؿ يطرحو
المدرس أو يبادر المدرس بسؤاؿ ،وىناؾ حالة التشويش والفوضى حيث ينقطع االتصاؿ ثـ
حالة الصمت.
ويعد نظاـ فالندرز األكثر شػ ػيرة واسػ ػتعماالً لنظاـ التفاعؿ الصفي وىو يتألؼ مف ثالثة
أقساـ ىي:
أوال :كالم المدرس :ويقسـ عمى قسميف:
أ -كالم المدرس المباشر :ويتألؼ مف ثالثة أنماط ىي:
 -1الشرح :يقدـ المدرس ىنا محتويات الدرس الذي ينوي تقديمو لمطالب.
 -2توجييات وتعميمات :يوجو المدرس أو يعطي تعميمات عمى نحو يتوقع معو مف
الطالب االمتثاؿ ليا .
 -3النقد واستخداـ السمطة :أما إذا لـ يمتزـ الطالب فإف المدرس يعمد إلى فرض سمطتو
بطرائؽ متعددة.
ب -كالم المدرس غير المباشر :يتألؼ مف أربعة أنماط ىي:
 -1تقبؿ المشاعر :يتقبؿ المدرس شعور الطالب أو يوضح اتجاىاً أو اىتماماً عبر عنو
الطالب بطريقة تخمو مف التيديد .وقد تكوف المشاعر إيجابية أو سمبية.
 -2المديح والتشجيع :يشجع المدرس سموؾ الطالب أو عممو إيجابياً ويزيد مف احتماؿ
مبادرات الطالب مع إزالة التوتر عنيـ.
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 -3تقبؿ أفكار الطمبة :يستمع إلى أفكار الطمبة ويضيؼ إلييا أو يعدليا إف اقتضى
األمر ذلؾ.
 -4طرح األسئمة :يطرح المدرس أسئمة حوؿ محتوى الدرس أو طريقتو بقصد أف
يجيب الطالب عنو.

ثانيا :كالم الطالب:
ويتألؼ مف نمطيف ىما:
أ -استجابة الطالب :وتكوف االستجابة ىنا ذات عالقة بما يقولو المدرس كأف
يجيب عف سؤاؿ وجيو أو يستفسر عف موضوع لو عالقة بما يتحدث عنو.
ب-

مبادرة الطالب :يطرح الطالب ىنا أفكاره أو يستفسر عف شيء قد يكوف لو

عالقة بالدرس أو بعيداً عف محور الدرس.
القسـ الثالث :الكالـ المشترؾ :ويتألؼ مف نمط واحد ىو الصمت أو
التشويش :يدؿ عمى انقطاع التواصؿ بيف المدرس والطالب كأف يتحدث الطالب
معاً أو يثيروا شيئاً مف الفوضى.
وبتحميؿ نظاـ فالندرز تبيف أف المدرس يبدأ درسو في الغالب بالتمييد لو ،واعطاء بعض
التعميمات والتوجييات ،إلى أف ينتقؿ إلى اليدؼ األساسي مف الدرس ،فيبدأ بطرح األسئمة
والحوار والشرح الذي تتخممو استجابات الطالب متبوعة باستحساف مف المدرس ،وتقبؿ
ألفكارىـ والثناء عمييا ،إلى أف ينتيي الوقت المقرر لمدرس ،ويحقؽ المدرس أىداؼ
الدرس ،ومف خالؿ ذلؾ فإف المدرس ينتقؿ منذ بداية درسو حتى نيايتو بأنماط مختمفة مف
التفاعؿ الصفي وقد صنفت ىذه األنماط حسب فالندرز إلى ستة أنماط ىي-:
 -1يكوف تركيز المدرس عمى مادة الدرس.
 -2أسئمة وأجوبة تمرينات (أسئمة) شفوية.
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 -3شرح وتوضيح مع تمرينات (أسئمة) شفوية.
 -4توجييات وتعميمات مع التركيز عمى توضيحيا.
 -5إثارة التفكير المستقؿ لدى الطالب.
 -6التأكيد عمى شعور الطالب.

الدور الثاني :طرح األسئمة:
تعد األسئمة إحدى الميارات األساسية في عممية التدريس ،وتشكؿ جزءا كبي ار مف عممية
التعمـ والتعميـ ،إذ ال قيمة لمموقؼ التعميمي الذي يخمو مف األسئمة ،وتعد مف أقدـ
األساليب التعميمية التي استخدميا المربوف في عممية التعميـ والتوجيو.
وقد استخدميا الصينيوف واليونانيوف في مدارسيـ ،وفي طرائؽ تدريسيـ وكذلؾ
استخدميا المربوف المسمموف ،وشواىد ذلؾ كثيرة في كتب المربيف المسمميف األوائؿ ،ثـ
شاع استعماليا في العصور الوسطى حتى وصمت ىذه الطريقة إلى العصور الحديثة.
تؤكد االتجاىات الحديثة في التعميـ والتعمـ أىمية االستمرار في مساعدة المتعمميف عمى
كيفية التعمـ ،وعمى أىمية االستقالؿ في عممية التعمـ ،ومف الوسائؿ الفاعمة في ذلؾ
األسئمة التي يطرحيا المدرس ،فيي تعمؿ عمى مساعدة المتعمميف في التعمـ ،وفي عممية
االستقالؿ في التعمـ ،كما أنيا تساعد في تنمية تفكيرىـ اإلبداعي.
السؤال فن ،فيو أداة ليا مكانتيا في يد المدرس الماىر والسيما الخبير بطرائؽ
التدريس ،العالـ بطبائع المتعمميف ،فضال عف استعمالو ميال طبيعيا في اإلنساف يستعاف بو
عمى حؿ المشكالت التي تواجيو.
ولما كانت ميارة التساؤؿ إحدى الوسائؿ األساسية لمتفاىـ بيف المدرس وطمبتو،
ولتوجيييـ نحو الصواب ،فقد ُع َدت األسئمة محور النقاشات والحمقات الدراسية ،فيي أداة
المدرس في شحف الذىف وتقوية الحجة والتمرف عمى سرعة التعبير واتقانو ،واكساب
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المتسائميف الثقة بالنفس والقدرة عمى مواجية اآلخريف ،واثراء ممكتيـ الكالمية وممكة
الخطاب لدييـ.
فابف خمدوف ،انتقد الركود الذىني في بالد المغرب في القرف الرابع عشر الميالدي،
وع از ذلؾ إلى رداءة طرائؽ التدريس واىماليا ألسموب النقاش في المسائؿ العممية ،فعاب
عمى الطمبة صمتيـ وعنايتيـ بالحفظ أكثر مما تقتضيو الحاجة.
واألسئمة في التدريس –كما يراىا فيري -نوع مف االستقصاء تسيـ في نقؿ المتعمـ ،فيما
وراء المعمومات المباشرة لبموغ مرئيات جديدة ىدفيا تحقيؽ ما يأتي:
 -1الكشؼ عف خمفيات الطمبة مف المعمومات السابقة حوؿ موضوع التعمـ.
 -2استثارة دافعيتيـ والمحافظة عمييا.
 -3تنظيـ ما توفره األسئمة مف خبرات تعميمية.
 -4تقويـ تعمـ الطمبة خالؿ الدرس ونيايتو.

