
 

 

 

 

 

مة/ مرّبية الروضة( 
ّ
م/ ة )املعل

ّ
 مرشد للمعل

 لتعزيز الحوار القائم على القَيم – DIALLS  برنامج

حاد األوروبّي والجامعة العبرّية   
ّ
 االت

 

 

   املحاججة الحوار و . 2

م والتالميذ املشاركين فخطاب القائم على الحوار في الصّف هو الحوار الذي ال •
ّ
م ويناقش فيه املعل

ّ
ي يتعل

الحوار مًعا كمجموعة حول هدف أو موضوع معّين. وهم يشاركون في األفكار بصورة حّرة من دون خوف، 

يبنون املعرفة الواحد على أقوال اآلخر ويدعم أحدهم اآلخر كي يصلوا إلى تفاهمات مشتركة 

(Alexander, 2008) . 

ا من الحوار •  خاصًّ
ً

، والذي ينظر إليه على اعتبار أّنه نشاط  يعتبر الحوار القائم على الحّجة في الصّف شكال

ا.  ا أو شفهيًّ  كالمّي واجتماعّي كتابيًّ

ةتتكّون الحّجة من اّدعاء، ت
ّ
 ، األمثلة وما شاب ذلك.  عليل وإثبات من خالل األدل

أهداف الحوار القائم على الحّجة: أ( تعميق املعرفة حول موضوع معّين مّتفق عليه بين الجميع من خالل  

 ج مختلفة؛ ب( اإلقناع بموقف ما، تبريره أو الدفاع عنه أمام الجمهور. عرض حج

 

 اقتراحات لفّعالّيات تدريس 

 حوار حول مصطلح "النقاش"  

مة حواًرا ما وراء معرفّي مع التالميذ حول مصطلح "النقاش" •
ّ
ما هو النقاش؟ كيف ينبغي أن ُيدار النقاش؟  -تجري املعل

 وملاذا؟ هل من الهاّم إجراء النقاش، ملاذا؟ وغيرها.  على ماذا من الهاّم أن نحرص 

م ومستمع •
ّ
ب كّل دور؟ أّي دور أسهل من ناحيتي وملاذا؟ وغيرها.   -يؤّدي كّل شريك في النقاش دورْين: متكل

ّ
 ماذا يتطل

 صياغة قواعد الحوار  

مة والتالميذ مًعا قواعد النقاش. يمكن االستعانة  •
ّ
ذي يشير إلى الدورْين الذي يؤّديهما كّل  ال باملئشار املرفق تصوغ املعل

م ودور املستمع.  
ّ
 واحد من املشاركين في النقاش: دور املتكل



ر ئشاريمكن تحضير امل • في وسط كّل  كحامللكّل تلميذ، أو على شكل ملصق على لوحة جدارّية في الصّف،  كمؤّشِّ

 مجموعة وغير ذلك. 

بل التالميذ    تحليل الحوار من قِّ

ل معهم م ئشاربعد بناء امل •
ّ
. على سبيل املثال، أن نشاهد مع التالميذ فيلًما قصيًرا اقائمً ا حوارً ع التالميذ يمكن أن نحل

جموعة التالميذ في الصّف أثناء النقاش وعرض مل . يمكن التقاط صورةئشارحليله من خالل امليجرون فيه نقاًشا وت

 جرى مثل االستماع، أو رّد فعل من النقاش الذي  مئشارمن الهاّم تقديم ذلك وتحليله. 
ً

شوهد عندما نذكر عمال

مة: ماذا الذي رأيته/ سمعت
ّ
 وغيرها.   ه ويعكس االستماع؟ ألقوال اآلخر، تسأل املعل

لون الحوار من خالل امل -أكواريوميمكن تكوين  •
ّ
. يمكن أن يشير  ئشارمجموعة تدير نقاًشا واآلخرون يشاهدونها ويحل

 ، مثل أنواع ردود األفعال على أقوال اآلخرين وغيرها.  ئشارن في املكّل تلميذ إلى جانب معيّ 

 

 تذكير بقواعد الحوار 

مة والتالميذ قواعد الحوار أثناء النقاش. على سبيل املثال: "ماذا فعل داني اآلن؟"  •
ّ
من الهاّم أن تذكر املعل

 "لقد عّقب على أقوال ياعيل"... 

الوعي بشأن القواعد، ينّفذ التالميذ هذه القواعد بصورة طبيعّية  بمرور الوقت، بعد تجارب متكّررة يزداد  •

 وتقّل الحاجة للتذكير بالقواعد. 

 

 . هنالألداة انقروا  -أداة لقياس تقّدم الحوار

قة بالطريقة التي نعيش بها حياتنا داخل مجتمعات مثل، الصّف التعليمي.  
ّ
 تدور النقاشات املتعل

النقاشات:   هذه  مثل  اآلخرينتشمل  أفكار  في  املشاركة  بموازاة  بنا  خاّصة  أفكار  الرئيسّية    -تطوير  القَيم  إلى  تكوين اإلشارة  في 

داخله األمور  وسير  تمجتمعنا  بموازاة  سمع،  ، 
ُ
ت أن  ُيمكن  التي  اآلراء  تعّدد  تجاه  التسامح  م 

ّ
اآلخرينعل إلى أفكار  إبداء   -اإلصغاء 

أحياًنا  -التعامل مع  وجهات نظر متعّددةتطوير أقوالهم بغية تطوير شكل تفكير جديد، التعاطف تجاه مواقفهم، وأحياًنا أيًضا 

دة التي ال تعتبر أّي منها اإلجابة "الصحيحة" وأحياًنا من خالل البحث عن التسامح تجاه الضبابّية في وجهات النظر املتعّد  مع إبداء 

 أرضّية مشتركة بهدف السعي للتوّصل إلى االّتفاق.  

ّورت
ُ
في    أداة  ط الحوارّي  التقّدم  األوروبّي   DIALLS  برنامجقياس  واملجلس  لليونيسكو،  القائمة  األطر  إلى  تستند  وهي 

 وأوكسفاوم.  

القائم على الحوار،  تعرض األداة مقياس   م 
ّ
التعل قة بتطّور الكالم في الصّف، وتحتوي على  تقّدم في 

ّ
وتعتمد على األدبّيات املتعل

 .  2020/ 2019خالل السنة الدراسّية  DIALLSنماذج من الصفوف التي اشتركت في مشروع 

https://members.dialls2020.eu/he/wp-content/uploads/sites/10/2021/01/Dialogue-Progression-Tool-HUJI_compressed.pdf


أّنه   ر 
ّ
نتذك أن  يجب  األداة  فهم  أجل  إلىمن  مواضيع  باإلضافة  حول  األطفال  االجتماعّية،   :DIALLS  حوار  املسؤولّية 

م والحياة املشتركة واالنتماء،  
ّ
إلى أفكار بعضهم بعضاألطفال أيًضا    يتعل مون مع بعضهم بعض واإلصغاء 

ّ
من خالل    كيف يتكل

فاق  وكذلك كيفّية تكوين املعرفة الجديدة من   ،املحاججة رات الحوار و امه
ّ
ات إلى  التوّصل  وجهات نظر    قبول أو  خالل محاولة 

   .عّددةمت

اآل  وأفكار  الفرد  أفكار  بين  العالقة  التالي  البيانّي  الرسم  داخل  يوّضح  ال  الفئةخرين  فيهما من خالل   ذيواملجتمع  التصّرف  يجب 

التسامح، والتعاطف واالحتواء والعيش مًعا بموازاة املسؤولّية االجتماعّية بكّل ما يعنيه ذلك )املواضيع في أداة قياس التقّدم في 

م
ّ
 الثقافّي(.   التعل

 

 

 

األداة تقييم فردّي هدف  هدفها  أداة  الحديث عن  يدور  )ال  أو صّف  مجموعة  إطار  في  للحوار  التخطيط  في  مة 
ّ
املعل : مساعدة 

يره. مع ستمّروا في تطو ، والتفكير في كيفّية دعم األطفال كي يأثناء حدوثهبتحديد الحوار الناجح    لألطفال(، دعم املرّبين املعنّيين

الهامّ  في    ذلك، من  أّنه  إلى  تحقيق   DIALLSاإلشارة  لغرض  ولكن  ّية، 
ّ
مهارات خط قائمة  إلى  الحوار  بتفكيك  ُينصح  ال  أّنه  يعون 

 من الهاّم القيام بذلك.   كان األهداف أعاله

 
 

 مبنى األداة وطريقة استخدامها

األّول:   السطر  في  الثالث  التقّدم  األولىا تعرض مراحل  األساسّية(    ملرحلة  الحوار  املتوّسطة  )مهارات  واملرحلة )التطّور(  املرحلة 

 .  املحاججة)مهارات الحوار املتقّدمة(. ال تشير هذه املراحل إلى السّن، بل إلى استخدام املقاييس الرئيسّية للحوار و املتقّدمة 

ق باملهارات التي ُتبنى وتتراكم بمرور ال
ّ
ا بما أّن األمر يتعل وقت، يحتمل أن يمّيز عرض مقاييس املرحلة األولى األطفال األصغر سنًّ

ا )الفئة العمرّية  7-4)الفئة العمرّية  (، واملرحلة املتقّدمة 11-8أعوام(. املرحلة املتوّسطة بدورها يمكن أن تمّيز األطفال األكبر سنًّ

ي يجري فيها حوار نا أّنه في الصفوف التعليمّية التذلك، يّتضح من بحث(. مع  15-12تمّيز تالميذ املرحلة اإلعدادّية )الفئة العمرّية  

 

 المجتمع 

مجتمع 

ي  ّ
 

 محل

أفكار  

م
ّ
 المتكل

أفكار  

 اآلخرين



و ُمثر   الحوار  لتالميذهم  مون 
ّ
املعل ويجّسد  الكثير من فرص   املحاججة،  لتالميذهم  رون 

ّ
ويوف تدريسهم  طريقة  في  رئيس ّي  ب 

ّ
كمرك

م، املشاركة والتفكير املشترك، فحّتى األطفال الصغار يمكن أن ُيبدون سلو 
ّ
 كّيات حوار معّقدة للغاية.  التعل

 

األربعة    أبعاد  العمود الحوار  في  النظر   األّول:  معروضة  وجهات  والتعامل مع  اآلخرين  التعامل مع  م، 
ّ
املتكل أفكار  ّي، 

ّ
مجتمع محل

   املتعّددة.

 على املقياس نفسه. ُبعد تتيح لك األداة املرفقة لقياس الحوار إمكانّية النقر على كّل 
ً

 وأن ترى مثاال

يمكن أن تروا في األمثلة األطفال الذين يجرون نقاًشا يشمل هذا املقياس. باإلضافة إلى ذلك، تجدون في صفحة املثال املالحظات 

التي توّضح كيف ينعكس املقياس املطلوب في قطعة الحوار املعروضة. األمثلة ليست "مثالّية": وهي توّضح كيف يمكن أن يجري  

م-الحوار وهدفها  أّن الصّفّي،  بالتأكيد  صفوفكم  في  وستالحظون  صفوفكم.  في  املتشابهة  الكالم  أشكال  تحديد  في  ساعدتكم 

ا األكثر تعقيًدا في بعض األبعاد، بينما ستظهر صعوبات في األطفال يمكن أن يبدوا سلوكّيات معّينة من شأنها أن تتبّين على أّنه

 مواصلة العمل.  األخرى ويّتضح أّن األطفال بحاجة إلى مساعدة و  األبعاد 

 
       

 المراحل
 

 أبعاد الحوار  

املرحلة األولى )مهارات الحوار 

 األساسّية( 
 

)مهارات املرحلة املتقّدمة  )التطّور( املرحلة املتوّسطة 

 ة(. الحوار املعّقد

يّ املجتم
ّ

 -ع املحل

أفكار وأفعال  

   جماعّية 

اإلصغاء لبعضنا بعض *

 )بصورة فّعالة وبصبر(

 ة اقتراح أفكار *االنضمام بواسط

*تشجيع جميع املشاركين 

اإلسهام في النقاش )االحتفال  

  بمختلف وجهات النظر(

االحتواء من خالل دعوة  *

 اآلخرين لإلسهام 

*العمل املشترك بهدف الوصول 

 إلى فكرة

*دراسة أفكار مختلفة عبر 

   السعي إليجاد أرضّية مشتركة

املفاوضات بخصوص األفكار *

وّصل إلى املختلفة بهدف الت

 اّتفاق

*تقييم أفكار مختلفة واختيار 

  طريق العمل

م 
ّ
   -أفكار املتكل

م 
ّ
   قّوة حّجة املتكل

*إعطاء أسباب من خالل 

 " الكلمات "بسبب" أو "ألّن 

*التبرير من خالل إعطاء أسباب  

تتجاوز مجّرد "التعبير عن 

الرأي"، غالًبا عبر استخدام  

 سياق معّين 

ربطها   *تبرير األفكار من خالل

 باملعرفة العاّمة/ األوسع 

  -اإلشارة إلى اآلخرين

 دمج أفكار  

التفكير في آراء اآلخرين )تكرار *

 األفكار(

*إبداء االحترام تجاه أفكار  

 اآلخرين )اّتفاق( 

اإلشارة إلى اآلخرين من خالل *

تناول أفكارهم أو الدعوة 

 لتوسيعها 

*إبداء التعاطف تجاه األفكار 

م التي تختلف عن أ
ّ
 فكار املتكل

*توسيع أفكار مشاركين آخرين  

  بهدف تضمينها

*استجواب شخص ما بهدف 

م أكثر عن مختلف وجهات  
ّ
التعل

 نظره

*توسيع أفكار اآلخرين بهدف 

 تطوير تفكير جديد  



التعامل مع وجهات  

النظر املتعّددة  

 )التنّوع( 

االعتراف بأّن اآلخرين يمكن أال *

  يتّفقوا معنا وبالعكس

 ي األفكار بطريقة محترمة *تحّد 

  *تغيير الرأي

التعّرف على التغييرات في  *

 املوقف وتوضيحها 

 *مناقشة البدائل بهدف تقييمها 

*الربط بين األفكار بهدف الدمج 

   بينها

 
 


