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محادثات مفتوحة | فيفيان روبينسون

جرى بناء هذه األداة يف جامعة أوكالند بتمويل من وزارة الرتبية والتعليم النيوزيالندّية، وجرت ترجمتها إىل العربّية بترصيح من جامعة أوكالند ووزارة الرتبية 

ة مل تخضع لفحص ومصادقة الجامعة أو الوزارة. ميكن تحميل األداة يف صيغتها األصلّية عىل الرابط التايل:   والتعليم يف نيوزيالندا. نَوّضح هنا أّن الرتجمة إىل العربّي

 http://www.educationalleaders.govt.nz/Problem-solving/Leadership-dilemmas/Open-to-learning-conversations

. لالستزادة حول القيادة الرتبوّية والتطّور املهنّي يف صفوف املديرين، ميكنكم التواصل مع مركز القيادة الرتبوّية يف جامعة أوكالند عىل الربيد اإللكرتويّن التايل: 

 http://www.education.auckland.ac.nz/uoa/home/about/centres/uacel uacel@auckland.ac.nz، أو زيارة موقع اإلنرتنت: 

مقّدمة1
ستمّكنكم قراءة هذه املقالة من:

فهم ما هي املحادثة املفتوحة )يف اإلنجليزّية    Open-to-learning-Conversation محادثة مفتوحة عىل التعلُّم(؛.11

فهم أهّمّية املحادثات املفتوحة؛.21

التفكري حول درجة املالَءمة بني أسلوبكم يف التواصل، واإلسرتاتيجيات والقيم التي تقرتن باملحادثة املفتوحة..31

قيمة االنفتاح عىل التعلُّم تقع يف ُصْلب أمنوذج هذا النوع من املحادثات - التعلُّم حول جودة تفكرينا، وحول املعلومات واملعارف التي نستخدمها 

عندما نقوم بتقييم األحداث من حولنا، وتقييم مسّبباتها، وما ميكننا فعله حيال هذا االمر. من هنا، إّن املحادثة املفتوحة هي تلك التي تنعكس 

فيها هذه القيمة يف النحو الذي يفّكر فيه الناس ويتحّدثون. هل يفرتضون سلًفا صدقّية مواقفهم، ويحاولون فرضها بنوع من اإلكراه عىل اآلخرين، 

أم إّنهم يسَعْون إليجاد طرق لفحص وتحسني تفكريهم وطرق اّتخاذهم للقرارات؟ املحادثة من النوع األّول هي محادثة مغلقة يف وجه التعلُّم، 

بينام املحادثة من النوع الثاين هي محادثة مفتوحة. الفرق بني نوَعِي املحادثة ال يكمن يف املضمون، بل يف مسألة ما إذا كان املتحّدث منفتًحا 

لتعلُّم أمٍر ما حول مدى صّحة وجهة نظره. هذا األمنوذج من االّتصال بأشكاله املختلفة شّكل األمنوذج األسايّس الذي اسُتخِدم يف بحث وتطوير 

مجال العالقات اإلنسانّية يف القيادة املدرسّية يف نيوزيالندا2. عالوة عىل ذلك، يرتكز هذا األمنوذج عىل قاعدة متينة- عىل املستويني النظرّي والبحثّي. 

 Robinson, V.M.J., Hohepa, M., & Lloyd, C. (2009). School leadership and 1  املقالة املنشورة هنا هي إعداٌد  للامّدة التي ُأْدرِجت يف كتاب
 student outcomes: Identifying what works and why - Iterative best evidence synthesis programme. Wellington: Ministry of Education

)الفصل الثامن: "املعرفة، والكفاءات والنزعات املقرتنة بالقيادة الرتبوّية الناجعة"(. 
2 األمنوذج الذي أسّميه "املحادثات املفتوحة" هو صيغة من أمنوذج نجاعة التواصل الذي طّوره كريس أرجرييس Argyris  ودونالد شون Schon  يف سبعينّيات القرن املايض. ُعرضت 

أعامل أرجرييس يف نيوزيالندا -أّول ما ُعرضت- من ِقَبل فيفيان روبينسون، وكان ذلك يف العام 1976، وجرى دمجها يف األبحاث ويف تطوير نجاعة التواصل من خالل عملها يف موضوع 
 Robinson, V.M.J. (1993). Problem-based methodology Research for the improvement of practice. :نجاعة التواصل واألبحاث التعاونّية بني املعّلمني[ انظروا

 Oxford: Pergamon Press; Robinson, V.M.J., & Lai, M.K. (2006). Practitioner research for educators: A guide to improving classrooms and
schools. Thousand Oaks, CA: Corwin Press  . الحًقا قامت آيلني فيغوط- أورفني وكارول كاردنو بدمج عمل أرجرييس يف ورشات التطوير املهنّي يف موضوع االستخالص املثمر 

 Cardno, C. and Piggot-Irvine, E. (1997), Effective Performance Appraisal: Integrating Accountability:للِعرَب، وإدارة املعضالت، وتقييم املدرّسني. راجعوا

and Development in Staff Appraisal. Auckland: Longman) قام مايكل أبسولوم بدمج نظرّية أرجرييس ومامرساته يف عمله حول التقييامت التكوينّية 

 Chapter 2 in Absolum, M. (2006). Clarity in the classroom. Auckland: Hodder :بواسطة التشديد عىل العالقات املتمحورة يف التعلُّم مع الطالّب )راِجعوا
Education). النظرّية والقيم الكامنة يف جميع برامج البحث والتطوير املذكورة تشتّق من أعامل كريس أرجرييس.

http://www.educationalleaders.govt.nz/Problem-solving/Leadership-dilemmas/Open-to-learning-conversations
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املحادثات املفتوحة- ما هي أهّمّيتها؟
أحد أمنت السبل التي يستطيع القادة املدرسّيون التأثري من خاللها عىل تحصيل الطالّب وعىل رفاهيتهم هو مامرساتهم القيادّية يف مجال تحسني 

التدريس والتعلُّم3. عالقات الثقة4 املتبادلة تقع يف ُصلب املامرسة القيادّية التي من هذا النوع. كيف يستطيع القادة تطوير عالقات ثقة يف 

خضّم التعامل مع صعوبات يف مدارسهم، وكيف ميكنهم مساعدة أفراد طاقمهم عىل تطوير هذا النوع من العالقات؟ قدرة القائد عىل معالجة 

القضايا الصعبة بطرق محرتمة تشّكل أحد العوامل الرضورّية لخلق الثقة. القادة الذين يؤّجلون معالجة هذه القضايا، أو ُيخِفقون يف معالجتها، 

يجدون صعوبة يف بناء ثقافة الثقة واالحرتام يف املدرسة. أحد الرشوط املهّمة لتطوير الثقة هو القدرة عىل إجراء محادثات مفتوحة، وهذه 

تتطّلب بدورها مهارات مختلفة ومنها:

توصيف حاالت تتسم باإلشكالّية؛	 

اإلصغاء إىل مواقف اآلخرين؛	 

تشخيص الفرضّيات األساسّية التي يرتكز عليها تفكريك وتفكري اآلخر، وإعادة النظر فيها؛	 

طلب فحص ومراجعة آراء بديلة؛	 

تقديم تغذية راجعة سلبّية وتلّقي تغذية راجعة من هذا النوع؛	 

التعامل البّناء مع الرصاعات.	 

ث عن مهارات من هذا القبيل ليس باألمر الصعب، لكّن الصعوبة تكمن -يف أحيان متقاربة- يف تطبيقها عىل أرض الواقع. عندما ُطلب5  التحدُّ

إىل القادة الرتبوّيني يف نيوزيالندا تشخيص القضايا التي أثارت مشاكل تفرض التحّديات، أشار هؤالء يف الغالب إىل مشاكل تتعّلق بالعالقات 

اإلنسانّية. ميكن تصنيف القضايا يف ثالث فئات: إدارة الناس، وإدارة املوارد لصالح الناس، وإدارة املشاكل الشخصّية. إىل ذلك، أشار القادة أّن 

الكثري من املشاكل تواصلت لفرتات طويلة وكانت عصّية عىل الحّل، وتضّمنت إسقاطات سلبّية عىل مجاالٍت أخرى يف الحياة املدرسّية.

 Elmore, R.F. (2004). School reform from the inside out: Policy, practice, and performance. Cambridge, Mass: Harvard 3
 Education Press; Robinson, V.M.J., Lloyd, C., & Rowe, K.J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis

of the differential effects of leadership type. Educational Administration Quarterly, 44(5). 635-674
 Bryk, A.S., & Schneider, B.L. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. New York, NY: Russell Sage 4

.Foundation Publications
 Cardno, C. (2007). Leadership learning: The praxis of dilemma management. International Studies in Educational 5

Administration, 35(2), 33-50
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منهجان غري ناجعني يف إدارة املحادثات
املحادثات حول جودة األداء هي محادثات صعبة، وذلك أّنها قد تثري أحاسيس ومشاعر غري مريحة، ومحاوالت لتربير املواقف، وقد ُتلحق 

الرضر بالعالقات بني األفراد. بسبب هذه املخاوف، يتخّبط القادة -يف الكثري من األحيان- بني إحداث التغيري واملحافظة عىل عالقاتهم6. يريد 

القادة معالجة مشاكل شّخصوها يف املستوى األدايّئ، لكّنهم يعتقدون يف الكثري من الحاالت أّنهم ال يستطيعون القيام بذلك دون املخاطرة يف 

تأجيج التوتُّر والرصاعات. هذه املخاطرة  تردعهم. بكلامت أخرى: يشعر هؤالء أّنهم ال يستطيعون معالجة مشاكل األداء واملحافظة -يف الوقت 

ذاته- عىل عالقاتهم مع أفراد طاقمهم، وأّنهم عالقون بني هذا وذاك7.  

ا من ردود الفعل املتكّررة: ُتظِهر دراسة تعاُمل القادة املدرسّيني يف نيوزلندا مع معضالت من هذا النوع عدًدً

عىل الرغم من ان املربني يعون رضورة التوّجه املبارش لألفراد املنخرطني يف املعضلة، إاّل أّن قّلة منهم تطرح هذه اإلمكانّية ]فعليًّا[. 

غالبّية ردود الفعل تتامىش مع ما نعرفه حول التعامل مع مشاكل مرّكبة: التفكري فيها مليًّا، ورمبا تلّقي املشورة حولها، وتلّقي 

ر يف العمل أو اإلحجام عنه8 متاًما لهذا السبب أو ذاك. الدعم، والتأخُّ

قبل رشوعنا يف عرض إرشاد يرتكز إىل األبحاث يف مسألة املعالجة الناجعة لهذه املعضالت، من املهّم أن نرشح الطريقة والكيفّية اللتني تولد 

فيهام. ملاذا يواجه الكثريون إشكالّية معالجة قضايا أدائّية أو إدارة العالقات اإلنسانّية؟ هل هذه املعضلة حتمّية، أو رمّبا تنبع من القيم واملهارات 

التي ترافق هذه املحادثات يف الكثري من الحاالت؟ الرسم 1 يوّفر بعض الرموز.

الرسم 1: طريقتان غري ناجعتني  ملعالجة مشاكل األداء

خطّة القراءة التي يطبّقها سيّئة للغاية... أعلم أنّه 
 ينّفذ يف الفرتة األخ�ة أّي نوع من 
م الطالّب، ال أستطيع الوقوف مكتوف اليدين حيال هذا األمر...  التقيي�ت حول تقدُّ

إسرتاتيجيّات محتَملة 

أفكار القائد

املنهج اللّ�

"كيف تتقّدم خطّة القراءة لديك؟ 
عندما زرت صّفك قبل بضعة أيّام، 

بدا أّن الطالّب يستمتعون كث�ًا. هل 
أجريت يف الفرتة األخ�ة تقيي�ت 

مهم"؟ حول تقدُّ

أقوال القائد

ا من خطّة القراءة يف  "أنا قلق جد±
صّفك. أريدك أن تذهب ملشاهدة 
تطبيق خطّة القراءة لدى املدرّسة 
"طروب"، وتعاَل إّيل بعدها وأخرب¸ 

ما هي التعديالت التي تنوي إدخالها 
À يتمّكن طالّبك من إغالق الفجوة 

القاÁة".  

لْب املنهج الصُّ

أقوال القائد

Argyris, C., & Schon, D. )1974(. Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass 6
7    كاردنو (Cardno, 2007) الحاشية 5 أعاله.

8  كاردنو )Cardno, 2007)، املصدر السابق، ص 41.
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لبة( إىل النتائج ذاتها: خّطة القراءة سّيئة للغاية. يف املنهج اللنّي، ال ُيكشف النقاب عن   يتوّصل القائد يف اإلسرتاتيجّيتني اللتني يتبّناهام )اللّينة والصُّ

تقييمه للخّطة، وُيتوّقع من املعّلم أن يكشف بنفسه عن أفكاره، ويكيل بعًضا من "املديح واملجامالت" حول متتُّع الطالّب. هذه اإلسرتاتيجّية تعالج 

معضلة "الشخص أو املَهّمة" من خالل منظور يقّر بأّن خطر املساس بالعالقات يفوق من حيث األهّمّية املساس املحتمل بتعليم الطالّب وتربيتهم.

لب َيفرتض القائد أّنه ُمِحّق يف تقييمه للخّطة ويوّجه املعلم نحو إدخال التعديالت عليها. يخاطر بالعالقة مع املعّلم من  َعرْب مامرسته للمنهج الصُّ

لب سيدفع املعّلم عىل ما يبدو إىل هضم  أجل مواجهة املشكلة الرتبوّية التي قام بتشخيصها. عىل أرض الواقع، وعىل الرغم من أّن املنهج الصُّ

م تنفيذ املَّهمة، وكذلك بالعالقة بني الطرفني. ر واللغة التربيرّية اللذان يثريهام هذا املنهج قد ميّسان بتقدُّ رسالة القائد، التذمُّ

ال ميكن حّل معضلة االهتامم بالشخص أو باملَهّمة بأحد املنهجني، ألّن القائد ال يفتح الباب أمام إجراء تقييم مشرتك لخّطة القراءة. يقوم من 

لب إمكانّياِت النقاش  خالل املنهج اللنّي بإحباط جميع أشكال النقاش ألّنه ال يقوم بعرض تقييمه لخّطة القراءة، وُيحِبط كذلك عرب املنهج الصُّ

ألّنه يفرتض مسبًقا أّنه عىل حّق. ال َيخلق أيٌّ من املنهجني محادثة من النوع الرضورّي لبلورة اّتفاق مبديّئ حول جودة خّطة القراءة ورضورة 

إدخال التعديالت عليها.

عندما يقوم القادة بفرض مواقفهم بدل الدعوة إىل نقاش وبناء مشرتك، ُيطرح السؤال الصعب حول كيفّية القيام بذلك دون إثارة املشاعر 

السلبّية. وكام ذكرنا آنًفا، إّن مفتاح الحّل يكمن يف أاّل يقوم القائد بإخفاء مواقفه آماًل أن يقوم الطرف اآلخر بالتعبري عاّم يخىش هو من كشفه. 

لبة، ألّن هدفها -هي كذلك- يتمّثل يف تحقيق املوافقة مع أفكارك دون االنفتاح  هذه اإلسرتاتيجّية مغلقة أمام التعلُّم كام يف حالة اإلسرتاتيجّية الصُّ

يانها. يكمن مفتاح الحّل يف تغيري التفكري الذي يدفع القائد لالفرتاض أّن مواقفه صحيحة، بداًل من إخضاعها  عىل التعلُّم حول مدى صدقّيتها وَسَ

للفحص واملراجعة، أي يكمن يف استخدام املنهج املفتوح عىل التعلُّم بدل املنهج املغلق يف وجه التعلُّم.
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املنهج الثالث: املحادثات املنفتحة عىل التعلُّم

األمنوذج )املوديل( 

سنتمحور اآلن يف النظرّية واملامرسة اللتني تساعدان عىل تغيري التفكري الذي يوّلد أو يفاقم  املعضالت، والتي بدورها تتوّلد يف املعتاد عند 

مناقشة املشاكل التي ترافق األداء. ترتكز هذه النظرّية عىل أفكار كريس أرجرييس، وهو عامل يف السيكولوجيا االجتامعّية والتنظيمّية، قد أجرى 

العديد من األبحاث اإلمبرييقّية، واألبحاث التداخلّية )intervention research( الشاملة حول النجاعة التواصلّية لدى القادة يف وضعّيات 

حقيقّية تتوّلد خالل عملهم9.

الجدول 1: القيم التوجيهّية واإلسرتاتيجّيات املركزّية يف املحادثة املفتوحة

هة  اإلسرتاتيجّيات املركّزيةالقيم املوجِّ

 عّزز صدقّية املعلومات

"املعلومات" تشمل أفكارًا وآراء، 
ومسّوغات، واستنتاجات 

ْد أفكارك وَضْعها يف أمثلة عينّية توضيحّية	1 َجسِّ

تعامل مع مواقفك عىل أّنها مجرّد فرضّيات ال حقائق راسخة. 	1

اكشف النقاب عن التفكري الذي أفىض إىل اتخاذك لهذه املواقف.	1

َتَقصَّ أثر التفكري الذي أوصلك إىل مواقفك	1

 عزِّز التعامل باحرتام

تعامل مع اآلخرين كمن يحملون نوايا 
حسنة، ويرغبون يف التعلُّم، وميلكون 
القدرة عىل املساهمة يف تعّلمك أنت.

 أصغ إصغاء عميًقا، ال سّيام لألفكار التي تختلف عن أفكارك	1

ضع معايري عالية، وافحص مرّة تلو املرّة كيف ميكنك مساعدة اآلخرين عىل تحقيقها	1

م باملحادثة، مبا يف ذلك إدارة املشاعر 	1 تقاسم مع اآلخرين مسألة التحكُّ

عزِّز االلتزام

قم بتنمية إحساس اآلخرين بأّن القرارات 
التي اتُِّخذْت متّثلهم، وذلك من خالل خلق 

سريوروات شّفافة ومشرتكة 

أرَشِك اآلخرين يف املشاكل، وأرَشِكهم يف مسار حّلها	1

اطلب املحاسبة حول القرارات املشرتكة	1

َنمِّ الرقابة واملراجعة العلنّيتني للقرارات  	1

يؤّيد الكثريون القيم الثالث امُلْدرَجة يف الجدول 1، لكن تطبيقها ليس سهاًل ألبّتة، ال سّيام يف املحادثات التي تتطّلب ايصال ]وتلّقي[ رسائل 

صعبة10. ُنطلق عىل املحادثات التي  يجري فيها تطبيق هذه القيم فعليًّا اسم "املحادثات املفتوحة عىل التعلُّم"، وذلك أّن مواقف األطراف ُتطرح 

فيها علنيًّا بدل طرحها بطريقة دفاعّية، لذا فإّن االنفتاح يزيد من احتامالت تشخيص وتعديل الفرضّيات الخاطئة التي يطرحها بعض املشرتكني 

حول زمالئهم يف كّل ما يتعّلق مبشكلة أو مهّمة، ويف كل ما يتعّلق بُسُبل معالَجتها املحتَملة.

 Argyris, C. (1993). Education for leading learning. Organizational :9  الكتابات األكرث أهّمّية بالنسبة للقادة املدرسّيني من بني تلك التي أّلفها أرجرييس هي
 Dynamics, 21(3), 5-17; Argyris, C. (1990). Overcoming organizational defenses: Facilitating organizational learning. Boston: Allyn

.and Bacon; and Argyris, C. (1991) Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, 69 (3), 99-109
 Argyris, C. (1983). Reasoning, Learning and Action. San Francisco: 10  لالّطالع عىل قدرة أنواع مختلفة من القادة عىل إدارة محادثات من هذه النوع، راجعوا

.Jossey Bass. Pp. 41 - 81
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 تحمل صدقّية املعلومات أهّمّية خاّصة بالنسبة للقادة املدرسّيني، ألّن قراراتهم تؤّثر تأثريًا بالًغا عىل حياة اآلخرين. من هنا ُيلقى عىل عاتقهم 

واجب أخالقّي بإسناد قراراتهم عىل معلومات نوعّية وعىل تفكري نوعّي. إذا مل يترّصف القادة باحرتام تجاه اآلخرين، فلن يستطيعوا بناء عالقات 

الثقة املطلوبة لتلّقي التغذية الراجعة حول أفكارهم، أو تأسيس املسؤولّية وااللتزام الجامعيَّنْي املطلوَبنْي لتحسني التدريس والتعلُّم. يف املقابل، 

إذا كانت املعلومة مسنودة، وإذا متّيزت السريورات باالحرتام، فسيشعر أفراد الطاقم أّن هنالك آذاًنا صاغية وفرصة حقيقّية للتأثري، ومّثة احتامل 

ألن يتعّمق التزامهم بالقرارات.

سنعود اآلن إىل املعضلة بني احتياجات املَهّمة واالحتياجات البرشّية، لرنى كيف يخّفف تطبيق قيم "املحادثة املفتوحة" من حّدة التضارب 

القائم )ظاهريًّا( بني الرغبة يف تفادي إثارة املشاعر السلبّية والرغبة يف معالجة املشاكل املتوّلدة عن األداء. املعضلة التي ُأْدرِجت يف الرسم 1 

ا"(،  كانت متطرّفة للغاية ألّن املدير فّكر عند إصدار الحكم عىل أداء املعّلم مبفردات قاسية وبالغة الحّدة )"برامجه يف موضوع القراءة سّيئ جدًّ

لب(. الجدول 2 يعرض بدياًل ثالًثا يتحىّل مبزيد من  لذا فقد ألزمه تفكريه بأن يكون دبلوماسيًّا )املنهج اللنّي( أو رصيًحا بدرجة قاسية )املنهج الصُّ

ف والقلق. الفاعلّية والنجاعة، وفيه يعرّب القائد عن وجهة نظره بأسلوب يدعو املدرِّس للتفكري مليًّا يف ما إذا كان الوضع يشّكل مصدرًا للتخوُّ

الجدول 2: إسرتاتيجّية فّعالة للتعامل مع املخاوف املتعلقة باألداء

 تحليل أقوال القائدأفكار القائد

 عندما دخلت إىل غرفة التدريس، أُِصبت بصدمة 
من مستوى القراءة لدى الطالّب. أعتقد أّن 

الطالّب يتخّلفون كثريًا عن املستوى املطلوب. 
يجب أن أتحّدث من هاين وأفحص 

عندما زرت صّفك قبل عّدة أّيام، الحظت، 
باالعتامد عىل مستويات قراءة الكتب التي 

استخدمها الطالّب، أّن كثريين منهم يتخّلفون 
كثريًا عن املستوى املطلوب. لذا اعتقدت أّن من 

الرضورّي أن أتحّدث معك حول هذا األمر يك 
نحاول االّطالع عىل مستويات األوالد الفعلّية يف 

القراءة القائد يكشف عن مخاوفه

ف	1 يكشف عن أسباب القلق والتخوُّ

يذكر القائد رضورة فحص التخّوف، وال يفرتض 	1
أّنه مربَّر.

يدعو القائد املعّلم إىل التأثري عىل طريقة 	1
الفحص. 

ف "يوضع عىل الطاولة" بطريقة ال َتحكم عىل الوضع سلًفا، وال تحاول  هذا املنهج الثالث يقّلص من حّدة املعضلة القامئة تقليًصا كبريًا، ألّن التخوُّ

حامية املعّلم من إمكانّية رضورة إجراء التغيري. وإذا افرتضنا أّن املدير سيواصل املكاشفة والفحص واإلصغاء، وكذلك تقييم الربنامج وفحص 

التعديالت املستوجبة مع أفراد طاقمه، فسيشعر عندها املدرّسون أّنهم َيْحَظْون مبعاملة محرتِمة، وأّن التحّديات املطروحة عليهم ُتْعرَض يف هذا 

السياق. تفكري القائد يف هذه الحالة ال يفرض قرًسا االختيار )املستحيل( بني تناوِل املسألة وإلحاِق الرضر بالعالقات اإلنسانّية.
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نات مركزّية للمحادثة املفتوحة مكوِّ

ليس مّثة قواعد دقيقة أو دليل مفّصل للمحادثات املفتوحة. السبب يف ذلك يعود إىل حقيقة أّن االنتقال من محادثات مفتوحة بدرجة أقّل 

إىل محادثات مفتوحة بدرجة أكرب يقرتن بتغيري القيم واألفكار، وال يقترص عىل مجرّد التطوير ملهارات التواصل. القواعد الصارمة غري مفيدة يف 

هذه الحالة، وذلك أّن املحادثات تستوجب التعامل مع السياق ومع املتحّدث الذي يقف أمامك. عىل الرغم من ذلك، ميكن تشخيص عدد من 

نات املتكّررة يف املحادثات املفتوحة. الجدول التايل )3( يعرض بعض هذه املكّونات، ويبنّي كيف يستطيع القائد استخدامها يف املحادثات  املكوِّ

حول جودة التدريس.

نات مركزّية للمحادثة املفتوحة الجدول 3: مكوِّ

نات مركزّية ما ميكن قولهرشحمكوِّ

ُقم بتوصيف 1.
األمر

ارشح األمر الذي يقّض مضجعك دون أن تفرتض 
أّن وجهة نظرك هي "الواقع" بعينه، أو أّن محّدثك 

يشاركك فيها. ال ميكنك أن تكون منفتًحا عىل التعلُّم 
أو أن تتوّقع من اآلخرين أن يكونوا منفتحني عليه إذا 

مل تكشف النقاب عن األمور التي تفّكر فيها. امتنع 
عن إبداء الرأي عرْبَ أسئلة مخادعة ترمي إىل دفع 
الطرف اآلخر لقول ما ال تريد أنت قوله- ال تطرح 

أسئلة من نوع " كيف كان ذلك برأيك؟" عندما تعتقد 
أّن "ذلك" كان سّيًئا للغاية لكّنك مل تفصح عن ذلك.

أريد التحّدث معك حول أمٍر ما يقلقني يف مسألة...

أعتقد أّن آراءنا مختلفة يف...

أفهم أّنك ترى األمور عىل نحٍو ُمغاِير...

أُِصبت بخيبة أمل شديدة من هذا العمل الفّنّي ألّن...

قم برشح 2.
مسبِّبات القلق

اكشف النقاب عن مواقفك وأدّلتها- األسباب أو 
األمثلة التي ترتكز عليها. عىل هذا النحو يستطيع 
اآلخر فهم منطلقاتك، وكذلك مساعدتك يف تعلُّم 

أمور معّينة حول جودة تفكريك. ستجد صعوبة 
)كام سيجد غريك( يف فحص صدقّية مواقفك إذا مل 

تفرّس مسبِّباتها وأسسها. يتمّخض عن ذلك إحساس 
بأّنك تعترب هذه املواقف مفروًغا منها. هذا املنهج 

مغلٌق وليس منفتًحا عىل التعلُّم. 

أنا قلق؛ ألّن...

باألمس عندما كنت يف املمّر القريب من غرفة 
تدريسك، سمعت...

إذا مل أكن مخطًئا، فهذا هو اللقاء الثالث الذي تتغّيب 
عنه...

ال أريد من األهل أن ينقلوا أبناءهم إىل صّف آخر...

أريدنا أن نعمل مًعا ملعالجة األمور التي تقّض 
مضجعهم.

قم بدعوة 3.
محّدثك لطرح 

وجهة نظره

إذا أردت تحقيق التزام أفراد الطاقم تجاه مسار 
حّل املشاكل أو تجاه مسار التغيري، فمن الَحِرّي 

بك أن تدرس وجهات نظرهم تجاه الوضع الحايّل 
وتجاه التغيريات املقرتحة. ما يعنيه احرتام اآلخرين 

هو االنفتاح عىل وجهات نظرهم. تتعّزز صْدقّية 
القرارات، عندما يجري التعامل مع االختالف يف 
اآلراء عىل أّنه فرصة لتعلُّم اإليجابّيات النسبّية 

لكّل موقف من املواقف، وليس فرصة لإلقناع بأّن 
أحد األطراف عىل حّق. 

)توّقف عن الكالم وانظر إىل محّدثك، أو قل:(

ماذا تعتقد؟

لَْم َتُقل الكثرَي حّتى اآلن.

هل ترى األمور عىل نحٍو ُمغاِير؟

أنا عىل يقني أّن األمر ليس بهذه السهولة.

هذه املرّة أريد بالفعل فهم حالتك عىل نحٍو أفضل.

ما هو شعورك حيال النتائج؟
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ما الذي ميكن قولهرشحمكّونات مركزّية

قم بصياغة 4.
مجّددة لوجهة 

نظر محّدثك 
يك تتأّكد من 

أّنك فهمتها كام 
ينبغي

يف املحادثات التي تتناول قضايا مرّكبة وغري واضحة 
متاًما، تحافظ القدرُة عىل إعادة الصياغة، وعىل 

التلخيص، وفحص درجة الفهم، عىل إبقاء األشخاص 
مرتبطني وجدانيًّا مبا يدور، وتوّفر كذلك إطارًا وبْنية 
للمحادثة. اإلثبات أّن اآلخرين يصغون بعمق يتأّت 

عرب مصادقتهم عىل أّن الصيغة التي قمت بطرحها أو 
ا.  التلخيص الذي وضعته دقيقان حقًّ

وصلتني من خالل أقوالك ثالث رسائل ُمِهّمة...

هل أنا ماٍض يف االّتجاه الصحيح؟

أنت تحرّك رأسك مينة ويرسة.

ما هو ذلك األمر الذي غاب عّني؟

قم بتشخيص  5.
وفحص 

الفرضّيات 
األساسّية امُلهّمة 

املعلومات املوثوقة تشّكل قيمة أساسّية يف املحادثات 
املفتوحة، ويجري التعبري عنها من خالل الجهد 
الذي ُيبذل للتعرُّف عىل فرضّيات ُمِهّمة تطفو 

خالل املحادثة. الهدف من ذلك هو تحسني جودة 
املعلومات وعملّية استخالص النتائج من خالل 

التوقُّف الدقيق عند الفرضّيات األساسّية وفحص مدى 
صّحتها. عىل سبيل املثال، تستطيع التحّدث عن األمور 

التي قادتك إىل صياغة وجهة نظرك، والبحث عن 
أمثلة متناقضة، ودعوة اآلخرين النتقاد مواقفك أو 

التعبري عن مواقفهم.

ملاذا تعتقد أّن األوالد ليسوا جاهزين بعد للقراءة؟

هل مبقدورك إمدادي مبثال أو عّينة؟

هل مّثة إمكانّيات أخرى؟

كيف نستطيع معرفة ما إذا كّنا مخطئني؟

ما هي أدّلتك التي ُتثبت فاعلّية هذا املنهاج الدرايّس؟

قم بتأسيس 6.
قاعدة مشرتكة

عندما يختلف الناس يف ما بينهم، أو يشعرون بنوع 
من التهديد، يصبح العثور عىل نقاط اّتفاق مشرتكة 
أمرًا مهامًّ للغاية. ميكن للقاعدة املشرتكة أن ترتكز 

عىل مسار مّتَفق عليه لتسوية الخالفات، أو عىل 
نظرة مشرتكة أّن الوضع القائم ال يطاق، أو عىل 

رًض مشرتك من العالقة أو عىل تقاسم الغايات أو 
األهداف. القاعدة املشرتكة توّفر دافعّية ملواصلة 

العمل املشرتك.

نحن مّتفقون عىل أّن الوضع ال ميكن أن يستمّر عىل 
هذا النحو.

يبدو أّننا نرى املشكلة بعني واحدة.

أنا وأنت نريد ذلك... لكّن مفاهيمنا حول سبل 
الوصول إىل هناك متباينة.

 نحن نرى مسّببات املشكلة بطرق مختلفة، لكّننا )أنا 
وأنت( نرغب يف القيام بأمٍر ما حيال هذا املوضوع.

قم ببلورة خّطة 7.
لتحقيق األمور 

التي يريدها 
الطرفان 

مسألة َمن قام بعرض الخّطة ليست ُمهّمة ألبّتة ما 
دام الطرفان حصال عىل فرصة للمساهمة يف بلورتها، 

وكالهام ملتزمان بها.  

ما رأيك يف تعلُّم املزيد حول متطّلبات منهاج التعليم 
الجديد؟

حسًنا- تحّدث مع معلميك وأخربين حول ذلك يف 
األسبوع القادم، وارشح يل كيف يفرّسون النتائج.
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توظيف املحادثات املفتوحة يف السياقات املدرسّية: أمثلة

سنناقش ثالثة أمثلة واقعّية ألبعاد مختلفة من املحادثات املفتوحة:

ن األّول يف املحادثة املفتوحة[ ِصِف األمر الذي يقلقك من وجهة نظرك ]املكوِّ

سنقوم باستخدام املثال التايل لتوضيح أهّمّية اإلفصاح الواضح والصادق عن وجهة نظرك. عالجنا يف القسم السابق أهّمّية اإلفصاح الواضح 

والرصيح عن املخاوف التي تتوّلد حيال أداء اآلخرين. هذا النوع من الكشف عن وجهة النظر مهمٌّ يف حاالت أخرى كثرية. يف األمثلة التي نعرضها 

هنا سرنى كيف أّن القائدة تكشف النقاب عن توّقعاتها حول كيفّية تنفيذ الطاقم ملََهّمته. القائدة يف هذه الحالة هي نائبة املدير التي تعمل 

م تالميذ الصّف األول يف مجال القراءة. مع زمالئها املعلمنّي عىل مراجعة وفحص تقدُّ

عات القيادة11   من اإلفصاح املرتّدد إىل اإلفصاح الواثق عن توقُّ
تشارك نائبة مدير مدرسة ابتدائّية يف مانجريي )Mangere( يف أحد مشاريع الوعي القرايّئ، وتجمع يف فرتات متقاربة زمالءها الذين يدرّسون يف الصّف األّول بغية استعراض 

األداء القرايّئ لدى الطالّب. يجري توثيق جزء من اللقاء يف بروتوكول ألغراض التقييم، ويف مسعى لتشخيص مجتمعات دارسة مهنّية تقرتن بتقّدم أفضل يف أداء الطالّب.

القسم األّول: من األقوال االفتتاحّية لقائدة مسار الوعي القرايّئ

 لغة مرتّددة"ما أردته هو مجرّد"...

 رمّبا ال يجدر تخصيص الكثري من الوقت لهذا األمر"سنمّر مّر الكرام عىل املعطيات األخرية التي وصلتنا"

 االنشغال باملعطيات ليس باألمر املهّم"إذا كنتم ال تريدونها، فأعيدوها إيّل"

"أعرف متاما أنها حرب أوراق واستامرات"

"ال يجدر بكم بذل الجهد""ال حاجة إىل إدخالها يف امللّف بعد... فهي مجرّد مسّودة"

القسم الثاين: من الكلامت االفتتاحية لقائدة مسار الوعي القرايّئ- ُيعقد هذا اللقاء بعد ميّض عام واحد، بعد أن تلّقت القائدة تدريًبا وتغذية راجعة 

حول أسلوب قيادتها وحول السبل التي يؤّثر فيها هذا األسلوب عىل تعلُّم املدرّسني والطالّب.

 األمر مهّم"هذا الوقت مثني للغاية"...

 عىل املدرّسني أن يبذلوا جهًدا يف العمل. هذا العمل بالغ األهّمّية."عملّية التحضري ليست ممتعة، لكّنها الطريقة الوحيدة لتغيري أمٍر ما"...

" سأوّزعة عليكم اآلن. ألقوا نظرة عليه وسرتون َمن ِمن الطالب يقع يف األعىل ومن منهم 
يقع يف األسفل يف الصفوف التي تدرّسون فيها ".

تلّمح الّتجاه الخطوات القادمة

 تبني عالقة شخصّية مع املعّلمني: املعطيات تخّصهم وتؤّثر عليهم" يف صّفك أرى أّن"...

"انظروا بخاّصة عىل من يتخّلفون قلياًل وفّكروا: ما الذي ميكن القيام به لضامن عدم 
تخلُّفهم حّتى املرّة القادمة"؟

 رمّبا يجب عليكم أن ُتغرّيوا بعض األمور

دها  يف القسم األّول، تترّصف القائدة وكأّنها ما زالت غري مدركة لكونها قائدة املجموعة، وأّن دورها يتمّثل يف رسم مساٍر واضح. رمّبا يعكس تردُّ

ًفا من أن يشّكك اآلخرون يف قيادتها، لكّن املنهج املفتوح للتعلُّم يتطّلب تعبريًا واضًحا عن التوّقعات، ومن َثّم فرصة لتلّقي تغذية راجعة  تخوُّ

من أعضاء املجموعة. يف القسم الثاين، توّضح القائدة توّقعاتها عىل نحٍو أفضل.

 Timperley, H., Smith, L., Parr, J., Portway, J., Mirams, S., Clark, S., et al. (2004). Analysis and use of student :11 ُاْسُتِقَي هذا املثال من
 achievement data (AUSAD): Final evaluation report prepared for the Ministry of Education. Wellington: Ministry of Education. Pp. 7
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ن الثالث يف املحادثة املفتوحة[ اطلبوا من محّدثيكم أن يقاسموكم وجهة نظرهم ]املكوِّ

ا عىل ما قاله أو فعله  يف ُصلب هذا املثال يقع املطلب الواضح والرصيح من اآلخرين للتعبري عن مواقفهم. أحياًنا تشمل وجهات النظر هذه ردًّ

القائد )تغذية راجعة(. يف بعض األحيان، يجري الحديث عن رأيهم حول املوضوع قيد البحث. عندما تكون هناك فجوات كبرية  بني األشخاص، 

يجب عىل القادة أحياًنا أن يكونوا رصيحني للغاية يك يحصلوا عىل وجهات النظر هذه.

جرى تطوير املثال التايل باالرتكاز عىل برنامج امتّد لعام واحد مع مديرة إحدى املدارس الثانوّية؛ أرادت املديرة تعزيز التزام الطاقم تجاه التقييم 

والتطوير املهنّي من خالل سريورات موّجهة لتطوير السياسات12. قامت املديرة مبحاوالت موّجهة لتلّقي تغذية راجعة، لِعْلمها أّن أعضاء الطاقم 

يشعرون بأّن السياسة السابقة قد ُفرِضت عليهم قرًسا.

تبتغي املديرة تعزيز التزام الطاقم عرب الحصول عىل تغذية راجعة صادقة 

زي الطبقة. تناول اللقاء مسّودة سياسة تقييم جديدة. تفتح املديرة  سياق هذا املثال هو لقاء بني مديرة املدرسة الثانوّية ومركِّ
م نحو املرحلة التالية: النقاش من خالل قراءة تلخيص التغذية الراجعة التي تلّقتها من الطاقم وتقرتح التقدُّ

املديرة: السؤال املطروح هو: إىل أين نحن ماضون من هنا؟ بعد أن طرحت األسئلة حاولت عرض إجابة محتَملة.
تعرض املديرة بوضوح جوابها عىل أّنه إحدى اإلمكانّيات، ال عىل أّنه هو اإلجابة الواحدة والوحيدة.

املديرة: آمل أّن الفرضّيات التي خرج بها أفراد الطاقم -التي ُمفاُدها أّن التطوير املهنّي وهياكل التقييم هي وليدة أفكاري ومبادريت 
موا يل تغذية راجعة يف هذا  فقط- قد تغرّيت بدرجة معّينة. هذه هي الفرضّية التي أريد فحصها- ساعدوين من فضلكم، وقدِّ

املوضوع، وأحيطكم علاًم أّنني أنوي تقبُّلها بصدق وانفتاح. إذا كان البعض ما زالوا يشعرون أّنني أتقّبل األمور بطريقة غري جّيدة 
عندما يأتون للتحّدث معي حول أمور صعبة، أو أّنني ال أسمع ما يريدون قوله، أرجو أن تخربوين بذلك.

تعرّب املديرة عن رغبتها بأن تغرّي مشاركة أفراد الطاقم يف تطوير السياسات الجديدة من املفهوم القائل إّن هذا الربنامج هو برنامجها 
ال برنامج الطاقم بأكمله.

تطلب املديرة تغذية راجعة عىل مستويني: تريد أّوالً معرفة ما إذا كان أفراد الطاقم ينظرون إىل الربنامج عىل أّنه برنامج "يخّصها"؛ 
لكّنها تعرتف يف الوقت ذاته أّن أمناط العالقة يف املايض تجعل من الصعب عليهم تقديم تغذية راجعة صادقة. بكلامت أخرى، 

تقوم املديرة باإلفصاح عن مواقفها تجاه املََهّمة وتجاه عالقاتها مع الطاقم. بعد الطلب الثاين لتلّقي التغذية املرتّدة، يقول اثنان من 
مرّكزي الطبقة األمور التالية:

املرّكز األّول: من جهتي، ال يعنيني ما هو مصدر هذه املسّودة، إذا كتبته أنت فال َضرْيَ يف ذلك. هذه ليست املسألة املهّمة. يعنيني 
دة، وثانًيا- مدى تأثرينا املحتَمل عىل املسار عند الحاجة. هاتان هام املسألتان  أمران اثنان فقط: أّوالً- ما تحتويه هذه املسوَّ

املركزّيتان بالنسبة يل. شخصّيا ال يعنيني ما إذا قمِت أنت بكتابتها أَْم مل تقومي بذلك. 
املديرة: استمرارًا لحديث سامر، أوّد فحص مشاعركم بخصوص تأثريكم املحتمل عىل سري األمور.

املرّكز الثاين: أعتقد أّن بوسعي املساهمة يف املسار لكوين أستطيع القدوم للحديث معك حوله، ومن خالل إدرايك أّن مبقدوري رشح 
مواقفي ومخاويف جميعها، وبأّنها سَتلقى آذاًنا صاغية وستؤَخذ يف الحسبان.

املديرة: هذا صحيح.
املرّكز الثاين: أشعر أّنني قد اسُترِشُت.  

هذا الحديث شديد األهّمّية؛ وذلك أّنه يجّسد السعي للحصول عىل معلومات موثوقة من خالل الدمج بني  املكاشفة الصادقة والطلبات 
الرصيحة واملبارشة لتلّقي تغذية راجعة. التوّجه املبارش يف هذا املثال كان رضوريًّا يف سبيل تحطيم التوّقعات املسبقة ألعضاء الطاقم حول 

انفتاح املديرة عىل تأثريهم.

 Robinson, V. M. J. (1993). Problem-based methodology: Research for the improvement of :12 ُاْسُتِقَي هذا املثال من الفصل السابع من الكتاب 
.practice. Oxford: Pergamon Press
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صوا الفرضّيات األساسّية وقوموا بفحصها ن الخامس يف املحادثة املفتوحة[ شخِّ ]املكوِّ

عىل القادة الذين يرغبون يف العمل بروح قيم املعلومات املوثوقة وعالقات االحرتام أن يرشكوا اآلخرين يف تشخيص ومراجعة الفرضّيات األساسّية 

املهّمة. الفرضّيات املهّمة هي تلك التي ستورّطنا إذا اّتضح أّنها مخطوءة. يجري الحديث -عىل سبيل املثال- عن فرضّيات تتعّلق بدوافع اآلخرين، 

وتتعّلق مبسبِّبات املشكلة وُسُبل حّلها، أو بأفضل السُبل لتخصيص املوارد املحدودة. نحن بحاجة إىل مساعدة اآلخرين من أجل إجراء هذا الفحص، 

بسبب الصعوبة البالغة يف تشخيص وتقويم فرضّياتنا الذاتّية التي تبدو لنا مفهومة ضمنيًّا. تكمن الصعوبة يف أّن قدرتنا عىل تحليل املعلومات 

هي قدرة محدودة، وهو ما يدفعنا إىل فهم العامل مبفردات ما هو مألوف لدينا بدل مامرسة عملّية ذهنّية تقرتن بفحص سلسلة االّدعاءات. يف 

أحيان متقاربة، نعمل بنوٍع من "البخل الذهنّي"، ونشّخص األمور التي تعّزز فرضّياتنا املسبقة بدالً من تلك التي تدحضها.

النزعة الفطرّية لتأكيد فرضّياتنا املسبقة ُتفرّس الصعوبة البالغة التي نجدها يف الترّصف بصدق مع أبناء العائلة، أو مع أفراد الطاقم القدامى، 

إذ إّن مفاهيمنا املسبقة التي تتعّلق مبن هم، وتتعّلق بطريقة سلوكهم، تتحّكم باالختيارات وبتفسري املعلومات املتعّلقة بهم، وهذه التفسريات 

تعّزز أكرث فأكرث مفاهيمنا املسبقة. وكام ذكرنا آنًفا، نحن ُنشّخص األمور التي تؤّكد مفاهيمنا املسبقة وال نرى وال نسمع األمور التي تدحضها إاّل 

إذا تدّربنا عىل ذلك، أو ُطلب منا رصاحة أن نقوم بذلك.

قّوة الفرضّيات

 املثال الذي أمامكم يجّسد قّوة املفاهيم املسبقة يف سياق محاولة حّل مشكلة مع معّلمة يجري التعامل معها كمن ال تتحّمل املسؤولّية الكافية عىل إدارة الصّف.

َشَعر كامل، وهو نائب مدير مدرسة ثانوّية، أّن صفاء ال تتحّمل مسؤولّية كافية عن املشاكل السلوكّية يف صّفها. يشعر كامل بإحباط شديد ألّنها تعتقد أّن مبقدورها 
تحويل األوالد املزعجني إليه، وأّنه سيعالج األمر.

خالل أحد الدروس، غادرت صفاء الصّف وتوّجهت إىل نائب املدير للتحّدث معه حول أحد هؤالء الطلبة.

صفاء: لقد قام سامي بـِ...بـِ... لقد رمى عيّل قصاصة من الورق عندما استدرت للكتابة عىل اللوح. وهذا األمر حصل مّرات عدة يف املايض، وأنت تعرف ذلك جّيًدا. 
يف املرّة األخرية أخرجته من الصّف خالل حّصة العلوم، وها هو يعود عىل فعلته مرّة أخرى. ال أعرف كيف عيّل أن أترّصف اآلن. أريده أن.... أريدك أن تعالج 

األمر. ورمّبا تتحّدث معه حول الجوانب الخطرية. أنت تعرف، الجانب الخطري يف سلوكه داخل الصّف.

كامل: هو هنا اآلن؟ يف الخارج؟

صفاء:  نعم، ينتظر خارج غرفتك.

كامل: همممممم... أال تريدين إدخاله، يك نتحّدث ثالثتنا حول ما حدث؟

صفاء: لكّنني ال أملك الوقت لذلك )كامل: هممممم...( الطالّب ينتظرونني يف الصّف اآلن، ورمّبا من األفضل أن أعود إىل هناك قبل ]هممم... كامل: من األفضل 
أن تعودي إىل درسك[ قبل أن يحصل أمر ما.

كامل: همممم. حسًنا، سُأدِخله إيّل، و... أستمع ملا يقول. هذا التلميذ يتحّدث يف املعتاد بطرق ملتوية. رمبا علينا أن نلتقي الحًقا ونتحّدث معه حول ما حدث، 
يك يتحّمل املسؤولّية عن ترصُّفاته.

صفاء: همممم... لقد كتبت عنه أمورًا كثرية  يف... آه، يومّيات املتابعة الصّفّي. ال أعرف ما الذي عيلَّ فعله. لقد استنفدت جميع اإلمكانّيات تقريًبا يف كّل ما يتعّلق 
باإلسرتاتيجّيات التي ميكن تنفيذها معه، واألمر ال يقترص عليه هو وحده؛ فسائر طلبة الصف هم كذلك، وال سّيام األوالد.

كامل: هممممم... سمري تدّخل أيًضا. املدير. هو كذلك تدّخل يف املوضوع. تحّدث هو اآلخر مّرات عّدة مع هذا الطالب. آه، رمّبا يجدر يب أن أتحّدث مع سمري. 
آه، حسًنا، من املؤّكد أّنني سأتحّدث معه- سأتحّدث مع سمري وأعود إليك يك نقّرر يف ما سنفعل.

صفاء: حسًنًا.

كامل: هل تقبلني ذلك؟

عاته – ها هي مرّة أخرى ُتْخِرج أحد الطالّب  هذه املحادثة تحتوي عىل معلومات يؤّكد بعضها آراء كامل حول صفاء، وبعضها اآلخر يتناقض معها. يعّزز توقُّ
عاته عندما تعرتف أّنها "استنفدت جميع  املزعجني من غرفة الصّف، وُتْحرضه إليه وتطلب إليه معالجة املشكلة. يف الوقت ذاته، تترّصف عىل العكس من توقُّ
اإلمكانّيات تقريًبا"، وتواجه كذلك صعوبات مع "سائر طلبة الصف"- هذه االعرتافات تلّمح أّنها تعترب نفسها جزًءا من املشكلة، عىل الرغم من أّنها ال تعرف 

ألبّتة كيف تساهم يف حّلها.

مفاهيم كامل املسبقة )حول املعّلمة التي ال تتحّمل املسؤولّية( دفعته لتجاهل اعرتافات صفاء، ال بل إىل عدم سامعها. بدل مالحظة املعلومات التي تدحض 
فرضّياته املسبقة، كان إصغاؤه انتقائيًّا، وعّزز الصورة النمطّية التي بناها حول صفاء.
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من املهّم أن يطّور القادة قدرة تشخيص وتصحيح فرضّيات مهّمة يف الوقت املالئم، من خالل استخدام املحادثات املفتوحة. أفضل الطرق لتطوير 

هذه املهارة هي أن تقوم بتحليل تسجيالت املحادثات وتشّخص جميع االّدعاءات التي افرتضَت أّنها صحيحة. عند القيام بذلك، يوىص طلب 

املساعدة من اآلخرين، ألّن من ال يشاركوننا فرضّياتنا يستطيعون التعرُّف مبزيد من النجاعة عىل تلك االّدعاءات.

عات، ألّن من السهل العثور عىل املعطيات  عىل الناس أن يفحصوا توّقعاتهم من حاالت مختلفة، وأن يتعّمدوا البحث عن معطيات تدحض التوقُّ

عاتك. اكتبوا  عات. السبيل األفضل للقيام بذلك هو مبساعدة رشيك تثقون به، ألّن له مصلحة أقّل من مصلحتك يف تأكيد توقُّ التي تؤّكد هذه التوقُّ

عات. بعد انقضاء الحدث، تستطيعون مقارنة  مسبًقا ما هي األمور التي تتوّقعون حصولها يف األحداث القريبة القادمة، ووّضحوا أسباب هذه التوقُّ

عات ذات الصلة وصياغتها بهدف املتابعة املستقبلّية.  عات، وعند القيام بذلك ميكن كشف النقاب عن التوقُّ تسلسل األحداث الفعيّل مع التوقُّ

ًدا بشكلها الجديد، وإجراء الفحص مرّة تلو أخرى.  بعد كشف النقاب عنها، ميكنكم صياغتها مجدَّ
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