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    Connections الوصالت

املدارس  ولثقافة  الناجحني  الرتبويني  ملامرسات  أساس   Collaboration التعاون 
املعلومات  لكل  األرضية  وميهد  التعاون  لدراسة  رحلتك   1 الفصل  يبدأ  الناجحة. 
التي تحتويها الفصول الالحقة. يف الفصل 1، ستتعلم ما هو التعاون دوما هو ليس 
بتعاون، وموقعه داخل السياق املجتمعي األوسع، وأيضاً ستكتشف االهتامم املتزايد 
الذي ينال التعاون يف كل أنحاء مجال الرتبية وكذلك بعض التحديات التي يواجهها 
لدراسة  إطاراً  لك  سنقدم  وأخرياً،  التعاونية.  مسئولياتهم  تتزايد  عندما  الرتبويون 

التعاون الذي يخدم كهيكل تنظيمي لهذا الكتاب. 

    

أهداف املتعلم

بعد قراءة هذا الفصل ستكون قادراً عىل:

1. تعريف »التعاون« ووصف خصائصه األساسية، ومتييزه عن املفاهيم ذات الصلة 
به ولكنها تختلف عنه.

فروع  مكانه يف  ويتضمن  عريض،  مجتمعي  منظور  من  التعاون  أهمية  تفصيل   .2
معرفية مثل التجارة، والصحة، والخدمات اإلنسانية.

3. تحليل مكان التعاون داخل املدارس املعارصة يف سباق الترشيع الحايل ومبادرات 
أخرى لإلصالح، تتضمن املامرسات التعاونية الرسمية وغري الرسمية.

4. وصف التحديات العديدة التي قد تنشأ بزيادة الرتبويون ألنشطتهم التعاونية يف 
املدارس.

5. وصف إطار من أجل دراسة التعاون.  

الربامج أو السياق
الخدمات

عمليات 
التفاعل

مهارات 
التواصل

االلتزام 
الشخيص
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يوم فـي احلياة ...
تفخر اإلدارة التعليمية مبقاطعة هوملز Holmes County بجهودها املتعلقة بالتعاون. عىل مستوى اإلدارة، 
يتقابل املديرون بشكل منتظم وأي مبادرات مقرتحة يتم دراستها من حيث تأثريها عىل كل الطالب، مبا فيهم هؤالء 
ذوى التحصيل املرتفع، واملتوسط، وهؤالء الذين يواجهون مشقة يف التعلم، وكذلك الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية، 
اإلدارة  يف  وظيفة  واملتقدمون ألي  مدارسهم،  التعاون يف  ثقافة  تعزيز  مسئولية  النظار  ويتحمل  الصعوبات.  وذوى 
تطرح عليهم عدة أسئلة عن العمل مع اآلخرين، حتى عندما يكون ذلك أمر صعب. وفيام ييل أمثلة لأليام النموذجية 

لألخصائيني وأدوارهم التعاونية يف مدارسهم.

مسئولياتها  إىل  وباإلضافة  اإلعدادية.  باملرحلة  اجتامعية  دراسات  معلمة   Ms. Maharrin ماهارين  السيدة 
التدريسية اليومية، هي عضو بفريق القيادة يف مدرستها، ولذلك هي تحرض اليوم اجتامع للفريق من 7:30 إىل 8:15 
صباحاً ملناقشة عدة قضايا، منها خطة تطوير هيئة التدريس من أجل العام الدرايس القادم. ويف الغداء، ترتب السيدة 
ماهارين للقاء مع السيد نيويب Mr. Newby، األخصايئ النفيس املدريس، لتصميم تدخل من أجل طالب جديد من 
الصومال والذي مير بإحباط كبري داخل حجرة الدراسة. وتعرف السيدة ماهارين أن الجولة امليدانية القادمة ستكون 
املوضوع الرئييس للمناقشة أثناء فرتة التحضري الجامعي لفريقها، وأثناء فرتة التحضري الفردي الخاص بها هي تحتاج 
لالتصال باثنني من اآلباء. وبعد املدرسة، تخطط للقاء مع املساعد املدير، السيد أوكولو Mr. Okolo، ملناقشة برنامج 
تدريب الزمالء الذي يود طالب الرتبية العملية تأسيسه. وعند نهاية اليوم، تفكر السيدة ماهارين بسخرية أنه يف 
أيام مثل اليوم يبدو التدريس لطالبها أصغر جزء من وظيفتها – وهو يشء مل تكن لتتخيله أبداً عندما دخلت مهنة 

التدريس قبل تسع سنوات.

السيد منديز Mr. Mendez هو معلم مساعد بالسنة الثانية مبدرسة هاوثورن Howthorne الثانوية. يبدأ السيد 
منديز كل يوم يناقش األساسيات مع زمالئه يف قسم الرياضيات ويؤدي األعامل الورقية. مبجرد أن يبدأ الطفل الفصل 
I« وتدريس قسم واحد لفصل  »الجرب  املشرتك لقسمني من  التدريس  الصباحية يف  الفرتة  عند 7:50 صباحاً، يقىض 
مهارات املذاكرة محوره مادة الرياضيات. وخالل فرتة التحضري، يقابل اثنان من الطالب واملرشد بخصوص مشكالت 
يواجهها الطالبان يف فصليهام. وهو يحرض أيضاً توجيهات لألخصايئ املساعد املعني ملساعدة مات Matt، وهو طالب 
السيد منديز وقتاً يف جدولة ملسئولياته  الهندسة. وميتلك  يعاين من صعوبات بدنية حادة، يف فصل األحياء وفصل 
الكتابية بربنامج الرتبية املخصصة فردياً )IEP( واختباراته، وتبدأ ظهرته باجتامع املراجعة السنوية وتخطيط االنتقال 
لواحد من الطالب يف حقيبة حاالته. وبعد املدرسة، يعمل عىل خطط دروسه، ويلتقي يف مقابلة رسيعة مع السيدة 
 ،)RTI( معلمة الدراسات االجتامعية التي يتشارك معها رئاسة فريق املدرسة لالستجابة للتدخل ،Mr. Mayers مايرز
ويتصل بأحد اآلباء. والسيد منديز يعترب نفسه مدافعاً عن الطالب يف حقيبة حاالته، ولكنه يعرف أيضاً أنه يؤثر عىل 
تفكري املعلمني بخصوص الطالب املعرضني للخطر. ويجد أن البد أن ينتبه جيداً لشخصيات املعلمني الني يعمل معهم؛ 

أنه إذا أسس عالقة عمل قوية معهم، سيكون الطالب هم املستفيدين. 

السيدة يل Mrs. Lee هي مدربة قراءة وكتابة مبدرسة ريفر River االبتدائية. مسئوليتها الرئيسية 
هي مساعدة املعلمني، وخاصة هؤالء يف العامني األولني من امتهانهم للتدريس، لزيادة تحصيل الطالب 
يف القراءة والكتابة. ووظيفتها ال تتمن عادة  التدريس للطالب ما مل يكن ذلك لنمذجة أحد ألساليب 
أو لعرض إحدى اإلسرتاتيجيات. عىل ذلك، تقيض السيدة يل وقتها تالحظ داخل حجرات الدراسة، 
وتلتقي مع املعلمني فرادى ويف مجموعات صغرية، وتنصح الناظر فيام يتعلق باالحتياجات التي 
تحددها بخصوص القراءة والكتابة، وإجراء أنشطة تنمية أعضاء هيئة التدريس حول إسرتاتيجيات 
التدريس  هيئة  أعضاء  مع  والكتابة  القراءة  مجال  بيانات  ومشاركة  وتحليل  معينة،  ومداخل 

تعمل بشكل وثيق مع جامعة نصح اآلباء باملدرسة ملساعدة األرس يف  أيضاً  باملدرسة. وهي 
تقوية جانب القراءة والكتابة باملنزل. ويف بعض األحيان تفوت السيدة يل أيامها كمعلمة مع 

أمناطها الواضحة وبهجة رؤية طالبها ينجحون، ولكنها تعرف أيضاً أنها تساعد عدد أكرب 
من الطالب اآلن بالعمل مع كل املعلمني واألرس وأن وظيفتها الحالية تجلب لها نوعاً 

مختلفاً من الرضا.     

حالة للتعاون
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Introduction مقدمة   
أو أهمية من  اليوم، ال يشء أكرث تطلباً  الرتبويون  التي تواجه  بني كل املهام املعقدة 
خلق ثقافة تعاون للمدرسة ألن األساس من التعاون هو الذي ميكن كل أعامل الرتبويني 
ميتلك  أن  املدرسة  يف  يعمل  شخص  لكل  البد  الهدف،  هذا  إلنجاز  النجاح.  من  األخرى 
امليول، واملعارف، واملهارات ليك يتعاون. عىل سبيل املثال، كل واحد من األخصائيني الذين 
وصفناهم يف القسم السابق يتعرضون لتفاعالت راشد – راشد كأحد مسئولياتهم الوظيفية 
الهامة. السيدة ماهارين التي مسؤوليتها الرئيسية التدريس، يتوقع منها أيضاً أن تعمل مع 
زمالئها ومع اآلباء. ونصف تدريس السيد منديز يحدث رشاكة مع معلمي الرتبية العامة يف 
هذا الوضع. ووظيفة السيدة يل توضح تركيز اليوم عىل تحسني نواتج الطالب. وقد أدرك 
قادة املدارس أن املعلمني يحتاجون دعامً داخل حجرات دراستهم لضامن أن كل الطالب 
التفاعالت  تصور هذه  معاً،  وبأخذها  املقررة.  املرتفعة  واملعايري  العام  املنهج  إىل  يصلون 

املهنية ثالث نقاط حاسمة لفهم مقدمة هذا الكتاب.

 Barth, 2006, Dufour, اليوم )انظر التعاون قد أصبح جزًء متمامً ملدارس  أوالً، أن 
)DuFour & Eaker, 2008; Conderman & Johnson – Rodriguez, 2009. يف املايض، 
كان الرتبويون الذين ليسوا فعالني جداً يف العمل مع غريهم من الراشدين عادة ما يتعللون 
بتعليق مثل »ولكنها جيدة حقاً مع الطالب«. ورغم أن العمل بنجاح مع الطالب ما يزال 
هو بوضوح أكرث مظاهر وظائف الرتبويني أهمية، فإنه ليس كافياً. الجميع يف املدارس – مبا 
فيهم معلمي الرتبية الخاصة والرتبية العامة، واملديرين، ومزودي الخدمات ذات الصلة، 
واألخصائيني  الزمالء،  مع  للعمل  ومهارات  معارف  يحتاجون   – املتخصصني  من  وغريهم 
املساعدين، واآلباء. وهذا ينطبق عىل برامج الطفولة  املبكرة، واملدارس االبتدائية، واملدارس 
اإلعدادية والثانوية. وهو ينطبق عىل املدارس التي ما تزال تعترب تقليدية من حيث الربامج 
والخدمات مثلام ينطبق عىل املدارس التي تقود مسار التجديد الرتبوي. وجزء من سبب 
أهمية التعاون هو االتجاه الصاعد العام لتوسيع املسئوليات وتعقيدها بشكل متزايد، وهو 
األمر الذي يتم معالجته بواقعية أكرث عندما يقوم األخصائيون بتجميع قدراتهم معاً)انظر 
Martinez, 2010; Kochhar – Bryant, 2008 & Hindin et al., 2007(. وجزء آخر 
لذلك هو القوانني التي تضع معايري مرتفعة للتحصيل األكادميي ونظم املحاسبة الواضحة 
بالنسبة لكل الطالب )انظر Love, 2009؛ وزارة الرتبية األمريكية، 2010(. وجزء آخر هو 

.)Smith, 2007; Santoli et al., 2005( االتجاه املستمر نحو املامرسات الشاملة

التفاعالت تحدث سواء  التعاونية لألخصائيني أن مثل هذه  ثانياً، تبني أمثلة األنشطة 
رسمياً وغري رسمياً. فرق قيادة املدارس، وفرق املدارس اإلعدادية، وفرق التدريس املشرتك، 
والفرق التي تتقابل لتناقش الطالب الذين يعانون يف التعلم، واللقاءات االستشارية هي 
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أجل  من  التعاون  عىل  تعتمد  التي  املدارس  يف  الرسمية  واألنشطة  األبنية  النتشار  أمثلة 
نجاحها. والنامذج التي تؤكد عىل التعاون مثل تلك نصفها بالتفصيل الحقاً يف هذا الكتاب. 
واللقاءات بني املعلمني لالستجابة لالحتياجات الفورية للطالب واالتصال بآبائهم هي أمثلة 
للتعاون غري الرسمي. وكال نوعى التعاون هامني. ومع ذلك، عادة ما يحدث التعاون غري 
الرسمي سواء كان هناك سباق تعاوين يتم تعزيزه أم ال وسواء وجد أم مل يوجد أبنية رسمية 
للتعاون. والتعاون الرسمي دامئاً ما يتطلب قيادة قوية تضمن ثقافة املدرسة التعاونية – 

املدرسة التي تقيم التفاعالت بني الزمالء.

الكثري من  الخيط املشرتك بني  التعاون هو  الكتاب عىل االعتقاد بأن  ثالثاً، يقوم هذا 
املبادرات الحالية إلصالح املدارس )McCoach et al., 2010(. والتعاون هو عنرص حاسم 
أثناء انتقال الرتبويون إىل تنفيذ مامرسات االستجابة للتدخل، ومتييز املامرسات التدريسية، 
وتحقيق معايري املسئولية عن تحصيل الطالب حسبام يتم قياسها عن طريق االمتحانات عالية 
التنمية املهنية املحلية وتنفيذها. وباملثل، يكون التعاون  املخاطر، وتصميم إسرتاتيجيات 
التوضيحات  أحد  املتنوعة.  الخلفيات  اآلباء واألرس من  أثناء عمل األخصائيني مع  حاسامً 
األوىل لهذه النقطة توجد يف صندوق تطبيق األفكار، والذي يستعرض التحديات التي قد 
تواجهها األرس والطرق التي قد يستخدمها الرتبويون للتفاعل معهم بفعالية. والتعاون هو 
أيضاً جزء من الرتبية الخاصة من خالل اإلحالة األولية وإجراءات القياس، وتطوير خطة 

الرتبية املخصصة فردياً، ومداخل توصيل الخدمة، وحل الرصاع، ومشاركة اآلباء.

عىل ذلك، يتعلق هذا الكتاب بالتفاعالت الناجحة. إنه يقدم املفاهيم الشاملة، واملبادئ، 
جهودهم  لتحسني  استخدامها  األخصائيون  كل  يستطيع  التي  واإلسرتاتيجيات  واملهارات، 
املشرتكة لرتبية طالبهم. ورغم إمكانية حدوث اختالفات طفيفة فيام يتعلق مبجال الخربة 
تعلم  أن  إال  مدير(،  لغة،   / تخاطب  معالج  تربية خاصة،  معلم  )مدرس(  بالفرد  الخاص 

التعاون بشكل عام هو حقاً بحال يجمع الرتبويني معاً.

تطبيق األفكار

 العمل مع األسر املتنوعة
التعاون مع آباء الطالب وأعضاء أرسهم هو أحد مسئولياتك األوىل كرتبوي متخصص، 
 Ray,( راي  ويقدم  ميثلونها.  التي  واالحتياجات  لتنوعهم  فهامً  يتطلب  ذلك  وفعل 

2005( بعض أمثلة خصائص أو ظروف األرسة والتحديات التي قد يثريونها.

»األرس ذات العائل الواحد« رمبا متر بقدر كبري من الضغط والعزلة، واألطفال من   	
هذه األرس يكونون أكرث احتامالً من األطفال اآلخرين للعيش يف فقر.
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»األرس املختلطة«، التي فيها ميتلك الوالدان أطفال من عالقات سابقة، قد تحتاج   	
قد  )التهذيب مثالً(. وأيضاً  الطفل  املرتبطة برتبية  للرتابط ولحل املشكالت  وقتاً 

يحدث التنافس بني اإلخوة.

من  غريهم  أو  الجد،  آباء  أو  الجدان،  يقوم  فيها  التي  األجيال«  متعددة  »األرس   	
لرتبية  املطلوبة  والطاقة  مالية،  صعوبات  تواجه  رمبا  األطفال،  برعاية  األقارب 

األطفال قد تكون مهولة بالنسبة للقائم بالرعاية.

»األرس بالتبني« هي بطبيعتها مؤقتة، ومن ثم قد تكون الروابط مختلفة نوعاً عن   	
تلك املوجودة يف األرس األخرى؛ األطفال يف األرس بالتبني قد ميرون بضغط بسبب 

عدم معرفة ما هي بالضبط الخطوات التالية يف حياتهم.

قد  املعلمني  وبعض  االجتامعي،  التمييز  تواجه  ما  عادة  الواحد«  الجنس  »أرس   	
يشعروا بعدم راحة يف التفاعل مع هؤالء اآلباء أو األمهات. وقد تظهر مشكالت 

قانونية ترتبط مبوضوعات مثل الوصول إىل سجالت املدرسة.

املتنوعة عن طريق  تفاعالتك مع أرسك  أنت تستطيع تحسني  وكرتبوي متخصص، 
استخدام إسرتاتيجيات كالتالية:

تأكد من أن تعرف اإلسم األخري الصحيح لكل والد ووالدة، بغض النظر عن بنية   .1
األرسة. 

تجنب اللغة التي تشري ضمناً إىل أن كلمة »أرسة« تعرب فقط عن الهيكل األرسي   .2
التقليدي.

3. بغض النظر عن بنية األرسة، قدم معلومات للوالدين أو القامئني بالرعاية عن نقاط 
قوة وقدرات أطفالهم.

4. تجنب الطلبات واألوامر التي قد تضع الوالدين يف موقف غري مريح فيام يتعلق 
بالوقت أو املال. بعض األرس ال تستطيع تحمل تكاليف املساهمة مبواد لحجرة 
املدرسة  ساعات  خالل  املؤمترات  حضور  يستطيعون  ال  اآلباء  وبعض  الدراسة، 

الرسمية أو يف يوم معني؛ عىل ذلك، يجب تقديم الخيارات والبدائل.

5. تذكر أن املرشوعات واألنشطة التي تسلم بأن الطالب هم جزء من أرسة تقليدية 
بدائل ألنشطة عمل شجرة  إيجاد  املثال، يجب  رمبا ال تكون مالمئة. عىل سبيل 

العائلة وصنع هدايا عيد األم.

6. يف بعض الحاالت – مثالً عندما يقوم الجدان أو آباء الجدان برتبية األطفال – قد 
تحتاج لرشح إجراءات املدرسة إذا كان هؤالء القامئون بالرعاية غري عاملني بها.
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األرس  حول  الخاصة  معتقداتهم  يف  الرتبويون  كل  يتأمل  أن  يجب  أهمية،  واألكرث 
النقطة.  هذه  حول  ميتلكونها  قد  مسبقة  مسلامت  أي  من  ويتخلصون  التقليدية 
وتقوم  والتنمر  للمضايقات  يقظاً  تكون  وأن  واألرس  الطالب  مع  إيجابياً  تكون  أن 

بإيقافهام هي مسؤولياتك كرتبوي متخصص.

Collaboration Concepts مفاهيم التعاون

إن  الطنانة.  الرتبوية  الكلامت  من  نوع  هو   »Collaboration »التعاون  مصطلح  إن 
الفرد ميكن أن يصل بسهولة إىل أن التعاون ينظر إليه كمدخل مفضل يف أي موقف مدريس 
تقريباً. وهو يتم تدريسه عىل أنه امليكانزم الذي من خالله ميكن إنجاز إصالح املدرسة 
)Sagor, 2009, Dufour et al., 2008; Anderson – Butcher et al., 2010( وأنه األداة 
 )Suarez – Orozco et al., للطالب  املختلفة  االحتياجات  تلبية  التي من خاللها ميكن 
)Oliver, 2009; Van Gardeven et al., 2009;2010، ويتم حث النظار عىل استخدام 
أسلوب قيادة تعاوين )أنظر Hines, 2008(، واملعلمون يتم تشجيعهم الستخدام التعاون 
 Martinez, 2010/2011; Levine & Marcus, 2007; )انظر  الطالب  نواتج  لتحسني 
Garvett, 2010(. ولسوء الحظ، عادة ما يستخدم املصطلح »تعاون« بإهامل وأحياناً يساء 

تطبيقه، وذلك كام يوحي الشكل 1.1.

الشكل 1.1
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ورغم كل النقاش الحايل حول التعاون، ما تزال تعريفات هذا املصطلح غري واضحة، وهو 
ما أسهم يف الخلط املوجود حول طابعة وتنفيذه. ويف الحقيقة، تتضمن بعض تعريفات 
القواميس للتعاون إشارة إىل الخيانة أو العمل معاً للوصول إىل أهداف رشيرة!! ويف تراث 
الرتبية النظرى والتطبيق، قد تجد أن »التعاون« إما يستخدم كمرادف ملفاهيم مرتابطة 
ولكنها تختلف عن بعضها البعض منها ما نعالجه يف هذا الكتاب – مثل تكوين الفرق، 
واالستشارة، والتدريس املشرتك، والتضمني – أو ال يتم أصالً تعريفه غري أنه معنى للعمل 
 .)Gleckel & Kortez, 2008, Sagor, 2009; Kampwirth & Powers, 2012 معاً )انظر
وألننا نعتقد بقوة أن الفهم الدقيق ملصطلح »التعاون« هو أكرث بكثري من مجرد تراكيب 
املبادرات  يف  تطبيقه  يتم  وكيف  التعاون  هو  ما  معرفة  أن  بحذر.  بتعريفه  تبدأ  لغوية، 
توقعات  ووضع  مامرساتك،  تفصيل  يف  تساعدك  أن  ميكن  األخرى  والتطبيقات  املدرسية 

مالمئة لنفسك، والتأثري اإليجايب عىل اآلخرين ليتفاعلوا بصورة تعاونية.

Definition التعريف
يستخدم مصطلح »التعاون« كثرياً يف املحادثة العرضية، ولكنه ميتلك أيضاً تعريفاً تقنياً 

يصفه كمفهوم فهي فريد:

»التعاون االجتامعي هو أسلوب للتفاعل املبارش بني طرفني متساويني عىل األقل 
هدف  إىل  للوصول  يعملون  وهم  مشرتكة  قرار  اتخاذ  عملية  طواعية  يدخالن 

مشرتك ما.«

الحظ أننا نسمي التعاون »أسلوباً Style«. بنفس الطريقة التي يستخدم بها الكتاب 
وأساليب  األفراد  يستخدم  أيضاً  كذلك  القراء،  إىل  املعلومات  لتوصيل  متنوعة  أساليب 
أن  األخصائيني  بعض  يختار  قد  البعض.  بعضهم  مع  تفاعالتهم  يف  مداخل  أو  اجتامعية 
يكونوا توجيهني عندما يتفاعلون؛ وآخرون قد يختارون أن توافقيني أو ميرسين؛ وغريهم 
قد يختارون أن يكونوا تعاونيني. وللوهلة األوىل، قد تبدو اإلشارة إىل التعاون كأسلوب كأنها 
تنتقص من أهميته مبساواته بيشء عابر وليس كيان ملموس. ومع ذلك، فاستخدام هذا 
التعريف ميكنك من متييز طبيعة العالقة االجتامعية – أي التعاون – الحادثة أثناء التفاعالت 

املشرتكة من األنشطة نفسها، مثل تكوين الفرق، أو حل املشكلة، أو التدريس املشرتك.

وكام أرشنا، ألن التعاون هو أسلوب للتعاون، فهو ال ميكن أن يوجد منعزالً. إنه ميكن 
أو  معينة،  مهمة  أو  معينة،  عملية  يف  ينهمكون  ناس  يستخدمه  عندما  فقط  يحدث  أن 
نشاط معني. لتوضيح هذه النقطة، فكر فيام ييل: إذا ذكر الزمالء لك أنهم كانوا يتعاونون، 
هل كنت ستعرف ما الذي يقومون به؟ رمبا ال. إنهم رمبا كانوا يتناقشون بصورة تعاونية 
يف اإلسرتاتيجيات الخاصة مبساندة أحد الطالب والذي ألحق باملدرسة لتوه، أو يتشاركون 
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أو يخططون وحدة  للتدريس املشرتك،  األكادميية يف وضع  الدروس  املسئوليات عن أحد 
متعددة املواد الدراسية. أن ما يوصله املصطلح »تعاون« هو »كيف« يحدث النشاط – أن 
طبيعية العالقة االجتامعية التي تحدث خالل التفاعل والطرق التي يتواصل بها األفراد مع 
بعضهم البعض. فكر يف هذا مع أمثلة السيدة ماهارين، والسيد منديز، والسيدة يل. ما 

األنشطة التي ميارسونها؟ هل هذه األنشطة مرشحني محتملني للتعاون؟

الخصائص المحددة للتعاون

Defining Characteristics of Collaboration

الفرعية  املكونات  إىل  فقط  تلميحاً  قدمناه  الذي  التعريف  يعطى  أخذه وحده،  عند 
للتعاون. ويف كل كتاباتنا )انظر Friend et al., 2010; Cook & Friend, 2010(، وخالل 
عملنا التعاوين املستمر، وخربتنا يف تيسري تعاون اآلخرين، قمنا بتحديد عدة عنارص للتعاون 
الرئييس  التعريف  تفرس  أنها  للتعاون، حيث  املحددة  الخصائص  باسم  إليها  تشري  والتي 

بشكل أكرث اكتامالً.  

التعاون طوعي. من املستحيل إجبار الناس عىل استخدام أسلوب معني يف تفاعالتهم 
التعليمية قد تتبنى سياسة، والنظار قد  مع اآلخرين. الواليات قد مترر قانوناً، واإلدارات 
ينفذون برامج؛ ولكن ما مل يختار األخصائيون وزمالؤهم أن يتعاونوا، فإنهم لن يفعلوا ذلك. 
ورمبا كان أفضل تصوير لهذه الفكرة هو املطالبة متزايدة الشيوع بأن يتعاون األخصائيون 
الرتبية  فصول  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوى  بالطالب  الخاصة  الربامج  وتنفيذ  تصميم  يف 
العامة. وإذا كنت ذي معرفة سابقة مبدرسة يتحقق فيها هذا التوقع، من املحتمل أنك 
تدرك أيضاً أن بعض املعلمني يكونوا غري راغبني يف التعاون، بغض النظر عن األمر الرسمي. 
املطالب  من  يشتيك  الوقت  من  كبرياً  قدراً  املعلمني  أحد  يقىض  رمبا  املثال،  سبيل  عىل 
ذلك  من  بدالً  ميكن  الوقت  هذا  أن  واضح  بشكل  مدرك  غري  معينني،  لطالب  بالتدريس 
قضاؤه يف تصميم العملية التدريسية بشكل تعاوين ملساعدة هؤالء الطالب عىل النجاح. إذا 
كان هذا الفرد يحرض االجتامعات حسب املطلوب ولكنه يبخس من قدر جهود متخصص 
القراءة، أو معلم اإلنجليزية كلغة ثانية، أو معلم الرتبية الخاصة ملساعدة الطالب، فإنه 
ال يتعاون باملعنى يف هذا الفصل، إن العالقة املهنية قصرية، الطالب ما يزالون يف حجرة 
الدراسة، واألخصايئ أو معلم الرتبية الخاصة يحمل معظم املسئولية عن تحقيق التدابري 
املالمئة. وباملثل، قد يعرب أحد األخصائيني أو معلمي الرتبية الخاصة أكرث من مرة عن شكوك 
من أن احتياجات الطالب ميكن مخاطبتها يف أحد فصول الرتبية العامة. إذا تم قضاء هذا 
الطالب وتنفيذها بحذر، كان ميكن مخاطبة هذه  الوقت يف تصميم إسرتاتيجيات لدعم 

املخاوف بالبيانات التي قد ترفضها أو تؤيدها. 
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ومن جانب آخر، األخصايئ املرتدد حيال مامرسات التضمني – سؤاء كان معلم تربية 
خاصة، أو معلم عام، أو معلم ثنايئ اللغة، أو أخصايئ آخر – يستطيع أن يعرب عن قلقه 
الطالب  ملساعدة  اآلخرين  مع  بقرب  يعمل  أن  أيضاً  ميكن  الشخص  هذا  ولكن  وشكله، 
ذوى االحتياجات الخاصة. ويف األساس، ميكن أن تقوم املدارس والهيئات الرتبوية األخرى 
أن تفرض تدابري إدارية تطالب أعضاء هيئة التدريس بالعمل قرب بعضهم، ولكن األفراد 
املشاركني هم فقط من يستطيعون تقرير ما إذا كان األسلوب التعاوين سيتم استخدامنه يف 
تفاعالتهم أم ال، يف عملنا باملدارس، كنا أحياناً نجد أنفسنا نؤكد عىل أنه ليس هناك يشء 

مثل التعاون باإلكراه.

هل يعنى هذا أن الناس ال ميكن أن يتعاونوا إذا تم فرض الربامج باألمر؟ إطالقاً. لنأخذ 
مثالً املوقف يف مدرسة جيفرسون Jefferson الثانوية، حيث تم إعالم معلمي الرتبية العامة 
منهم  وسيتوقع  القادم  الدرايس  للعام  تعاوين  تخطيط  وقت  لديه  سيكون  قسم  كل  بأن 
وضع واجبات مشرتكة وتنفيذ مامرسات تقدير متسقة، وجمع البيانات إلرشاد املامرسات 
التدريسية. السيد تورنر Mr. Turner قد يقول: “أنا أفهم الحاجة إىل أن نكون متسقني يف 
عملنا مع الطالب، ولكني لست متأكداً بخصوص ذلك. أنا قلق أن هذا سيقف يف طريق 
من  يحسن  أن  لذلك  رمبا ميكن  معاً،  بالعمل جميعاً  قمنا  إذا  ولكن  كمدرس.  ابتكاريتي 
تحصيل الطالب”. األمر الرسمي موجود، ولكن توجد كذلك الصفة التطوعية للمعلم لتنفيذ 
هذا األمر، حتى لو كان هو أو آخرون قد يعربون عن اعرتاضاتهم عىل األمر أو يتجاهلونه.

املهم  القسم، من  للتعاون واملوصوفة يف هذا  األخرى  الخصائص  الحال مع  وكام هو 
التفكري يف صفة التطوع من منظور التنوع الثقايف. عىل سبيل املثال، أنت رمبا تتفاعل مع 
آباء من ثقافة تعترب فيها املدرسة والتعلم مهمة املعلمني والنظار، وليس اآلباء. والفكرة 
النموذجية للتعاون قد تكون غري صالحة من األساس هنا، جزئياً ألن اآلباء ال يتبنون هذا 
األسلوب ألنه بالنسبة لهم لن يكون ذلك مالمئاً أبداً. ما التفاعالت األخرى التي قد تتأثر 
فيها صفة الطواعية بالفروق الثقافية؟ كيف ميكن لهذا أن يؤثر عىل جهودك يف التعاون مع 

الزمالء؟ مع األخصائيني؟ مع اآلخرين؟

فيه  تقدر  للعالقة  وضع  هو  التكافؤ  املشاركني.  بني  تكافؤًا  يتطلب  التعاون 
صنع  يف  مساوية  سلطة  شخص  كل  وميتلك  بالتساوي،  التفاعل  يف  شخص  كل  إسهامات 
أنهم  للتعاون. إذا كان شخص أو عدة أشخاص يدركهم اآلخرون  القرار؛ وهو أمر أساس 
ميتلكون سلطة أكرب يف اتخاذ القرار أو ميتلكون معارف أو معلومات أكرث قيمة، ال ميكن أن 
يحدث التعاون. لتوضيح ذلك، فكر يف مشاركة ناظر بفريق متعدد املواد الدراسية. إذا كان 
الناظر يعترب أنه ميتلك سلطة مساوية – ليست أكرب بشكل الفت – يف عملية اتخاذ القرار، 
قد يرفض أعضاء الفريق اآلخرون موقف الناظر، وقرار الفريق النهايئ رمبا يكون قراراً ال 
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لتفضيالت  الفريق سريضخون  أعضاء  بعض  أن  املحتمل  من  تكافؤ،  بدون  الناظر.  يؤيده 
الناظر بسبب الخوف من نتائج الرفض. وهناك مثال آخر ميكن أن يلقى املزيد من الضوء 
الدراسية، عندما يعتقد مدرس إحدى  املواد  النقطة: يف فريق تدريس متعدد  عىل هذه 
املواد )أحياء مثالً( أن مدرس آخر )اللغة اإلنجليزية مثالً( ال ميتلك خربة ليسهم يف الخطة 
التدريسية؛ من غري املحتمل أن ينشأ تكافؤ. ارجع إىل الحالة املذكورة عند بداية الفصل. 

كيف ميكن ملفهوم التكافؤ أن يؤثر عىل أدوار ومسئوليات كل معلم وتربوي منهم؟

وكام هو الحال مع فكرة الطواعية، البد ملناقشة التكافؤ أن تتضمن أخذ التنوع باالعتبار. 
واحدة  مدرسة  من  خاصة  تربية  مدرسات  عدة  كانت  املرات  إحدى  املثال،  سبيل  عىل 
تتبادلن األفكار رساً بخصوص قلقهن حول أدوارهن يف التدريس املشرتك. يف ثقافتهم، يتوقع 
من الشباب أن يزعنوا لهؤالء األكرب منهم سناً. وقد وجدوا أن حتى يف بيئتهن املهنية، كان 
منهن  أكرث  كمساعدات  يعملن  وأن  التوجيهات  كل  يأخذن  أن  منهم  يتوقعون  زمالؤهن 
رشيكات، وكن يتعرضن لتثبيط كبري حيال تغيري ذلك، وذلك يف ضوء التحيز الثقايف الكبري 
بالنسبة لهذا املوقف. وحتى الجنس قد يكون أحياناً عامالً يف ترسيخ التكافؤ، مع كون أحد 
املعلمني ذكراً أو أنثى يدرك عدم توازن يف القيمة املعطاة ملساهمته. يف مثال آخر، فكر 
يف التكافؤ عندما يتفاعل األخصائيون مع آباء من ثقافة تختلف عن ثقافتهم. من الذي 
ميكن إدراك أنه ميتلك السلطة للتحكم يف التفاعل؟ كيف ميكن لآلباء أن يتواصلوا بناء عىل 
إدراكهم ملا إذا كانت إسهاماتهم يتم تقديرها أم ال؟ ابق يف اعتبارك أن األفراد قد ميتلكون 
تكافؤاً وهم يعملون معاً يف نشاط تعاوين معني حتى لو مل يكن هذا التكافؤ ميرس لهم يف 
مواقف أخرى. عىل سبيل املثال، قد يتوفر لك التكافؤ يف التفاعالت مع أحد األخصائيني 
املساعدين لتخطيط نشاط يقوم عىل املجتمع املصغر، ولكنك قد تتفاعل بطريقة توجيهية 
وبسلطة أكرب يف اتخاذ القرار عند إعطاء تعليامت لنفس األخصايئ املساعد بخصوص العمل 
قد ميتلكون  املنهج  لجان  أحد  التدريس يف  وأعضاء هيئة  املديرون  وباملثل،  الطالب.  مع 

التكافؤ؛ ومع ذلك، خارج اللجنة تختلف العالقة بني هؤالء األعضاء بشكل كبري.

التعاون يقوم على أهداف مشتركة. األفراد الذين يتعاونون البد أن يشرتكوا عىل 
األقل يف هدف واحد. تخيل اجتامع البد فيه من الوصول لقرار حول التدريس املخصص 
التي يجب أن يستقبلها أحد الطالب والوضع الذي يجب أن يتم  واألنشطة ذات الصلة 
أمراً  يبدو  مناسب  تربوي  برنامج  لتصميم  املشرتك  الهدف  جانب،  من  داخله.  توصيلها 
واضحاً. ويف الواقع رغم ذلك، قد يكون هناك هدفان عىل األقل محل االعتبار. الوالدان، 
واألخصايئ االجتامعي، والناظر رمبا يعتقدون أن الطالب يجب أن يوجد داخل وضع الرتبية 
العامة ملعظم اليوم، بينام معلم الرتبية الخاصة، ومعلم الرتبية العامة، واألخصايئ النفيس 
– بسبب الرتاث البحثي املهني الذي قرأوه وتفاعالتهم مع الطالب – رمبا يعتقدون أنه 
يجب اتخاذ قدر أكرب من الرعاية قبل أن تكون هناك أي مناقشة حول وضعه يف فصول 


