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كلمة معايل مدير اجلامعة
سعادة األستاذ الدكتور
عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن واله وبعد:
منذ �أن ت�أ�س�ست جامعة امللك �سعود مبا يربو على خم�سني عاما وهي مبثابة اجلامعة الأم والتي لها الريادة بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�سعودية الأخرى ،لذا كان لزام ًا على العاملني فيها �أن يعوا هذا الدور الريادي �سواء يف جمال التدري�س �أو البحث
العلمي �أو غريها من املجاالت ،ولقد حظيت اجلامعة بدعم القيادة ال�سعودية ،حتى غدت قوة علمية متميزة لها �إجنازاتها يف
جمال الأبحاث والتعليم والتدريب ،وغريها من املجاالت.
ورغم ما حققته اجلامعة من الإجنازات التي �أحدثت بها نقلة نوعية متميزة وفريدة من نوعها يف وقت ق�صري وزمن قيا�سي،
�إال �أننا مازلنا ن�سعى للمزيد من العمل الد�ؤوب والتميز والإبداع يف �شتى املجاالت من �أجل الو�صول �إىل العاملية �ضمن �أف�ضل
اجلامعات املتميزة ،و نتوق با�ستمرار �إىل الريادة ونقدر ونحرتم كل من يبذل اجلهد والوقت لدعم م�سرية اجلامعة لتحقيق هذا
الهدف ال�سامي.
والأ�ستاذ اجلامعي هو �أحد �أهم مدخالت املنظومة التعليمية� ،إذ �أن �سل�سلة الإجنازات والنتائج النهائية التي حتققها املنظومة
ومدى جناحها ومقدار التغريات املتوقع ح�صولها يف �سلوك املتعلم ،جميعها يتوقف على هذا املدخل الهام .وحتى يت�سنى للجامعة
حت�سني خمرجاتها مبا يتما�شى مع امل�ستوى العاملي يف جودة التعليم وتغطية احتياجات �سوق العمل من الكوادر املدربة على
�أعلى م�ستوى فقد حر�صت اجلامعة على رفع م�ستوى �أداء ع�ضو هيئة التدري�س بها ،وما الدور الذي �أقيمت من �أجله عمادة
تطوير املهارات �إال �شاهد ًا من �شواهد االهتمام بع�ضو هيئة التدري�س ،فقد �أن�شئت لتقدمي الدعم الالزم لأع�ضاء هيئة التدري�س
ال�ستخدام �أحدث الو�سائل التقنية وتعظيم الإبداع والتميز لديهم ،وقد حققت العمادة يف ذلك �إجنازات كبرية رغم ق�صر عمرها
وحداثة ن�ش�أتها.
وحلر�ص عمادة تطوير املهارات على تلبية حاجة ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة� ،سواء من ميار�س التدري�س للمرة الأوىل �أو
ذوي اخلربة يف التدري�س� ،إىل مرجع ودليل ير�شده �إىل �أهم الأ�س�س والإجراءات امل�ستخدمة يف تخطيط وتنفيذ التدري�س وتقومي
�أداء الطالب بطرق فعالة  ،فقد قامت بت�صميم هذا الدليل خ�صي�صا لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود .
ن�سعي يف هذا الإ�صدار الفريد من نوعه على م�ستوى اجلامعة �أن يحقق الهدف املرجو منه مبا يح�سن من خمرجات العملية
التعليمية باجلامعة ويدعم جهودها يف رفع م�ستوى من�سوبيها من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومبا ينعك�س مبا�شرة على رفع م�ستوى
�أداء خريجيها وقدراتهم التناف�سية يف �سوق يعتمد على املهارات بجانب ال�شهادات.
واهلل املوفق,,,,,,
			

مقدمة
مما ال �شك فيه �أن االهتمام الذي توليه جامعة امللك �سعود بالعملية التعليمية ب�شتى �أركانها لدليل وا�ضح ونا�صع يف جبني
التعليم العايل يف اململكة ،واالهتمام بالطالب ب�صفته حمور ًا رئي�س َا للعملية التعليمية ،جعل اجلامعة ت�سعى �إىل رفع م�ستواه ،لي�س
�أكادميي ًا فقط ولكن ثقافي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا ومهني ًا �أي�ض ًا ،وهذا يتطلب من ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكون ملم ًا باملعارف العلمية
واملهارات التدري�سية ب�صفته مر�شد ًا �أكادميي ًا ي�ساعد يف ت�شكيل �شخ�صية الطالب وتوجيهه �إىل متطلبات النجاح والتفوق خالل
درا�سته اجلامعية وبعد تخرجه.
ولكي يقوم الأ�ستاذ اجلامعي بهذا الدور يجب �أن يتيقن �أن التدري�س لي�س جمرد فن وموهبة فقط ولكنه �أي�ض ًا جمموعة
من املهارات املتجددة التي ميكن تعلمها واكت�سابها وتنميتها ،وعليه ف�إن ع�ضو هيئة التدري�س اجلديد ميكن �أن يحقق التميز
يف تدري�سه ،كما يفرت�ض �أن ال يتوقف ع�ضو هيئة التدري�س املتميز ذا اخلربة الطويلة عند حد معني ،بل �أن ي�ضيف �إىل خربته
التدري�سية ب�صفة م�ستمرة ،لأن عملية التدري�س هي تطوير م�ستمر وبناء دائم.
ومن هذا الفهم ومن منطلق �أهمية ع�ضو هيئة التدري�س ي�سرنا يف عمادة تطوير املهارات �أن ن�ضع بني يدي الأ�ستاذ اجلامعي
هذا الدليل الإر�شادي يف �إ�صداره الأول ،والذي �أعد بعناية ،و�شارك يف �إعداده نخبه من اخلرباء املتخ�ص�صني مل�ساعدة �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف �سعيهم نحو التميز يف التدري�س ويف جتويد م�ستوى الأداء ،وقد حر�صنا على تغطية �أهم املو�ضوعات التي تهم
�أع�ضاء هيئة التدري�س بناء على ا�ستطالع �آراء العديد منهم فا�شتمل الدليل على مفهوم فل�سفة التدري�س و�أهمية التخطيط
للتدري�س اجلامعي الفعال والرتكيز على مفاهيم التدري�س الفعال والتعلم التعاوين و�إ�شراك الطالب يف علمية التعلم من خالل
تطبيق �إ�سرتاتيجيات خمتلفة يف �أثناء عملية التدري�س ،وكيفية بناء ملف املقرر ،وطرق تقومي الطالب ،والإر�شاد الأكادميي،
والتعامل مع الطالب املتعرثين �أو املتفوقني .
و�سواء كنت عزيزي القارئ جديد ًا على مهنة التدري�س اجلامعي �أو كانت لك �سنوات طويلة من اخلربة ،ف�إننا نرجو �أن جتد
يف هذا الدليل ما ي�ساعدك يف حتقيق �أهدافك التدري�سية ،و�أن يكون مدعاة لك لالنطالق بثقة وثبات يف جمال التدري�س بغ�ض
النظر عن جمال تخ�ص�صك .كما نود �أن ننوه �إىل �أن يف هذا الدليل �إ�شارات خمت�صرة لتنمية املهارات واال�ستزادة من العنا�صر
من خالل ح�ضور دورات عمادة تطوير املهارات� ،أو من خالل زيارة مكتبة العمادة ال�سمعية واملقروءة� ،أو من خالل ا�ست�شارة
امل�ست�شارين يف العمادة.
ويف اخلتام ن�أمل �أن ي�سهم هذا الدليل يف م�ساعدتك يف �إيجاد �آلية لتحقيق التميز يف التدري�س ،و�أن ي�سهم يف جتويد م�ستوى
�أدائك ،ويف حت�سني خمرجات التعليم اجلامعي.
و�سعي ًا للتطوير امل�ستمر لهذا الدليل نرجو �أن تزودنا مبالحظاتك و�آرائك ،والتي �ستكون حمل تقديرنا واهتمامنا ب�إذن اهلل،
و�سوف تراعى يف الإ�صدار التايل للدليل.

عميد تطوير املهارات
د .حممد بن �أحمد ال�سديرى

فلسفة التدريس
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فلسفة
التدريس

و�أهميته يف جمال تخ�ص�ص الطالب ويف املمار�سة العملية
بعد التخرج ،و توقعاته لطالبه من درا�سة هذا املو�ضوع بعد
تخرجهم .
وتعك�س فل�سفة التدري�س �أهم الطرق والإ�سرتاتيجيات
التدري�سية التي ي�ستخدمها الأ�ستاذ يف حما�ضرته ،والتي قد
ترتاوح بني املحا�ضرة التقليدية ونقا�شه املفتوح مع الطالب،
والعرو�ض التو�ضيحية وحل امل�شكالت وغريها من الأ�ساليب
كما تت�ضمن الو�سائل والآليات التي يتبعها جلعل طالبه �أكرث
تفاع ًال معه �سواء داخل قاعة املحا�ضرات �أو خارجها ،و ما
يجب �أن يت�ضمنه املقرر الدرا�سي وما يجب �أن يحذف منه
كما تعك�س فل�سفة التدري�س �أي�ض ًا كل الدالئل وامل�ؤ�شرات
التي يجمعها الأ�ستاذ لتقومي املخرجات التعليمية امل�ستهدفة
( Intended Learning Outcomes (ILO’sوكيفية اال�ستفادة
منها  ،واخلطط امل�ستقبلية لتطوير املقرر الذي يقوم بتدري�سه
وكذلك تطوير �أ�ساليب وطرق التدري�س.
كما يو�ضح الأ�ستاذ �أي�ض ًا يف فل�سفته للتدري�س الطريقة
التي يقوم من خاللها بتقومي �أدائه التدري�سي ،وما �إذا كان
�سيقوم بذلك من خالل الطالب �أنف�سهم �أم من خالل �شريط
الفيديو امل�صور � video taped rehearsalأم من خالل دعوة
زميل مراجع .Peer Reviewer or Peer Observer
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مدخل
الفل�سفة التدري�سية للأ�ستاذ اجلامعي هي فقرات ق�صرية
ال تتجاوز ال�صفحة �أو ال�صفحتني ،يجيب خاللها الأ�ستاذ
بو�ضوح �شديد على جمموعة من الأ�سئلة املهمة ومنها على
�سبيل املثال:
ملاذا يدر�س؟ وماذا يدر�س؟ وكيف يدر�س؟ وي�صوغها
الأ�ستاذ بحيث تعك�س �أدا�ؤه وخرباته املعرفية واملهارية ،فيحدد
من خالل الإجابة عليها �أهمية التدري�س بالن�سبة له ،وما �إذا
كان يعتربه وظيفة �أم ر�سالة ،ومكونات منظومة التدري�س يف
معتقده ال�شخ�صي  ،وما �إذا كان م�صطلح التدري�س بالن�سبة
له ينطوي على �أي من املعاين الآتية  :القيادة – التوجيه
– التدريب – الإعالم – امل�شاهدة  -التعليم  -النمذجة
 ، modelingو �أهدافه التدري�سية على امل�ستوى ال�شخ�صي
وعلى م�ستوى امل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي �إليها � ،إ�ضافة
�إىل �أهدافه التعليمية لطالبه الذين ُيد ِّر�سهم ،وما �إذا كانت
تلك الأهداف واحدة لكل الطالب� ،أم �أنها تختلف للطالب
امل�ستجد عنها للطالب بال�سنة الثانية والثالثة �أو الطالب الهدف من �صياغة فل�سفة التدري�س
املتوقع تخرجه  ،كما تت�ضمن �أي�ض ًا كيفية معرفة مدى حتقق
ي�سعى الأ�ستاذ اجلامعي من خالل �صياغة فل�سفته
هذه الأهداف وما �إذا كانت �ستقا�س من خالل جناح الطالب
التدري�سية �إىل حتقيق العديد من الأهداف ومنها:
�أم تفوقه �أم ح�صوله على فر�صة عمل منا�سبة ....الخ.
ولكي يحدد الأ�ستاذ اجلامعي فل�سفته التدري�سية  -1تقدمي نف�سه �إىل زمالئه بالق�سم العلمي والكلية واجلامعة
واجلامعات الأخرى ب�صفته �أ�ستاذ ًا جامعي ًا يعمل
وي�صوغها ب�شكل جيد فالبد �أن يبد�أ بتحديد املو�ضوع الذي
بالتدري�س و كجزء �أ�صيل من مهنته .
يقوم بتدري�سه ،ومربرات و�ضرورات وجود ذلك املو�ضوع

فلسفة التدريس

 -2حتديد الإطار العام ل�شخ�صيته و�أ�سلوبه املتبع ،في�ساعد
بذلك طالبه يف تفهم طبيعة �شخ�صيته بال�شكل الذي
ي�سهم يف حتقيق �أهدافهم التعليمية .
 -3حتديد مدى منا�سبة ومالئمة خرباته ومهاراته و�أفكاره
لر�سالة ور�ؤية امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �سوف ينتمي �إليها
حيث �أ�صبحت فل�سفة التدري�س من متطلبات التقدم
لوظيفة �أ�ستاذ جامعي يف العديد من جامعات دول
العامل.

مناذج لفل�سفة التدري�س

النموذج الثاين
�أعتقد �أن الهدف الأ�سا�سي من التدري�س هو �إحداث
التعلم .ويحدث التعلم يف مواقف وظروف عديدة .وبالرغم
من �أن كل �إن�سان لديه قدرة على التعلم� ،إال �أن رغبة الطالب
يف التعلم تكون �أمر ًا هام ًا وحيوي ًا لإجادة �أو �إتقان مهارة
ما .وميلك الإن�سان �أمناط ًا متعددة للتعلم ،فبع�ض النا�س
يتعلمون �أف�ضل من خالل �أ�سلوب املحا�ضرة ،و�آخرون من
خالل املناق�شة ،و�آخرون عندما يقر�ؤون مقا ًال �أو مو�ضوع ًا
ويدلون ب�آرائهم وتعليقاتهم حول ما قر�أوا .وطبيعة ت�صميم
و�شكل قاعة املحا�ضرات قد حتفز �أو تثبط من عملية التعلم،
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النموذج الأول:
تتلخ�ص فل�سفتي للتدري�س ب�أنه ن�شاط متطور؛ ف�أنا اليوم
ل�ست ذلك الأ�ستاذ الذي كان منذ ع�شر �سنوات �أو حتى
خم�س �سنوات م�ضت ،وكتابة فل�سفتي للتدري�س ت�صفنى كما
�أنا اليوم ولي�س ما كنت �أمتنى �أن �أكونه �أو �أتطلع �إليه يوم ًا.
و�أهم ما اعتقده يف فل�سفتي للتدري�س هو التكامل بني النظرية
والتطبيق ،فقد تطور تدري�سي كنتيجة ال�ستمرار قراءاتي
النظرية والبحثية املتعمقة ،واخلربة امل�ستمرة يف القاعات
الدرا�سية وتنامي املعرفة ،والعلم بطبيعة التخ�ص�صات
الأخرى.
�إن �صورتي التي �أنا عليها اليوم ك�أ�ستاذ جامعي قد ت�شكلت
من خالل خرباتي وب�صفة خا�صة ك�أ�ستاذ يف جمال تخ�ص�صي
(الكتابة) ،وب�صفة عامة من خالل خربتي بالعمل كع�ضو هيئة

تدري�س بكليتي .وقد ادركت خالل عملي التدري�سي باجلامعة
جمموعة من القيم التي يت�صف بها العديد من الأ�ساتذة
بالتخ�ص�صات املختلفة ،وبدرجة �أ�سا�سية فهناك �أربعة �أفكار
رئي�سة ت�شكل فل�سفتي للتدري�س وهي� )1 :إمياين بقيمة وقوة
اللغة يف ت�أثريها لإحداث التغيري املطلوب فى الأداء وال�سلوك،
� )2إمياين ب�ضرورة �أن يحقق كل من الأ�ستاذ والطالب درجة
منا�سبة من ا�ستخدام التقنية يف التدري�س والتعلم على حد
�سواء� )3 ،إمياين ب�أن كل من التدري�س والتعلم ي�شمالن
الت�أثري واال�ستجابة فهي لي�ست عملية من �إجتاه واحد ،ولكنها
ذات �إجتاهني وقيا�س الإ�ستجابة يحدد مدى قوة الت�أثري)4 ،
�إمياين بربط تعلم الطالب ب�شيء ما يعرفونه �أو قيمة ي�سعون
لتحقيقها �أو البحث عنها.

اعتماد ًا على النمط ال�سائد للتعلم بني الطالب ،ووجود
الأمناط املتعددة للتعلم داخل القاعة الدرا�سية يجعل مناخ
التعلم �إيجابي ًا� .إن الطالب �شديدي الت�أثر بعادات و�سلوك
الأ�ستاذ ،ف�إذا كان الأ�ستاذ ال يظهر حما�س ًا للتخ�ص�ص �أو
عاطفة نحو الطالب وتعلمهم ،ف�إن فر�ص التعلم للطالب
تكون �أقل ،لذا يجب على الأ�ستاذ �أن يقنع طالبه مبعارفه
وخرباته لت�شجيع رغبتهم يف التعلم.
ووظيفتي ك�أ�ستاذ جامعي هي توفري تلك البيئة التي
ت�ساعد الطالب على التعلم ،وذلك من خالل امتالك القدرة
على توجيه و�إر�شاد الطالب �أثناء عملية التعلم� ،إىل جانب
االهتمام الوا�ضح مبا �أقدمه من مادة علمية ،وي�ساعد ذلك
كثري ًا على �إحداث عملية التعلم .ف�أنا �أ�شجع التعلم من خالل
توفري البيئة املريحة والآمنة وحتفيز الطالب على مناق�شة
املفاهيم والنظريات وكذلك تقدمي املادة العلمية ب�شكل
منظم و�سهل القراءة والفهم وب�شكل ي�شعر الطالب ب�أن كل ما
يقر�أه �أو يعرفه �أو يتعلمه هو ذو عالقة �أكيدة مبا يجب عليه
حتقيقه يف عامله اخلا�ص والعام.
وي�ساعد يف حتقيق ذلك �أن ت�سوق ما ميكنك من �أمثلة
وربطها مبجال التخ�ص�ص وباملجاالت البينية الأخرى ،مما
يجعل الطالب يحرتمون ويقدرون باقي العلوم جنب ًا �إىل جنب
مع تخ�ص�صهم .كما �أعتقد ب�أن واحدة من �أهم املفاهيم التي
ت�ساعد الطالب هي �أن عملية التعلم عملية م�ستمرة وال نهاية
لها ،فالن�سبة يل ،هي عملية م�ستمرة ،ت�شمل حت�سني قدراتي
التدري�سية وتطويرها وفهم �أكرث و�أعمق لنظريات التعلم
وتدعيم لقدراتي ال�شخ�صية وثقتي يف نف�سي �أمام الطالب،
وتعينني يف تقدمي عر�ض �شيق وم�ؤثر �أمام الطالب يف قاعة
املحا�ضرات لتح�سني ظروف وبيئة التعلم وجذب �إنتباههم
و�إثارة ف�ضولهم و�شغفهم ملزيد من التعلم.
النموذج الثالث
تطورت فل�سفتي للتدري�س من خالل العديد من اخلربات
التعليمية والت�أثريات واال�ستجابات املختلفة ذات الإرتباط
مبجال التخ�ص�ص ،وعلى الرغم من �أن فل�سفتي للتدري�س
قد ت�شكلت يف �ضوء تلك اخلربات� ،إال �أنني �أعتقد �أنها �سوف
ت�ستمر يف التطور ،ف�أنا �أبحث دوم�آ عن كل الأفكار املبدعة،
والتقنيات ،والطرق التي يكون لها ت�أثري فعال يف حت�سني
مهاراتي كمعلم وت�ساعد على تطوير فل�سفتي للتدري�س .ومتثل
خربتي بالقاعة الدرا�سية اجلزء الأعظم ل�صياغة فل�سفتي
التدري�سية ،فقد �أتيحت يل فر�ص للعمل مب�ؤ�س�سات تعليمية
متعددة ،بع�ضها خا�ص والآخر عام ،كذلك تلقيت تدريب ًا
ر�سمي ًا يف التدري�س ،والرتبية ،وطرق درا�سة احلالة من خالل

امل�شاركة يف العديد من ور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات.
�إن خرباتي منذ �أن كنت طالب ًا جامعي ًا وخالل �سنوات
الدرا�سات العليا قد �ساعدتني يف فهم ما يحقق جذب اهتمام،
وت�شجيع ،و�إثارة الطالب .و�أول دور �أجدين �ألعبه من خالل
تفاعلي مع الطالب هو �أنني دليل (مر�شد) لهم يف طريق
تعلمهم مدى احلياة ،فم�سئوليتي الأوىل هي تقدمي معلوماتي
ومعاريف وخرباتي وممار�ساتي اجليدة التي اكت�سبتها طيلة
حياتي بني يدي طالبي لنفهم مع ًا ونفكر ونعقب على دور
الت�سويق يف �إدارة الأعمال وت�أثريه على جمتمعنا وثقافتنا،
وتطبيق تلك املعارف واخلربات حلل بع�ض امل�شاكل الواقعية
يف جمال الأعمال .كما �أعتقد �أي�ض ًا �أن م�سئوليتي جتاه
طالبي من خالل عملي كمعلم هو �أن �أحفز و�أ�شجع الطالب
املتحم�سني الكت�شاف وتعلم املزيد عن العامل املوجود خارج
�إطار القاعة الدر�سية �أو عن �أي تخ�ص�ص �آخر.
ويف الوقت الذي �أر�شد �أو �أوجه فيه طالبي ،ف�إنهم �أي�ض ًا
يوجهونني من خالل مالحظاتهم ور�ؤاهم التي يطرحونها يف
القاعة الدرا�سية ،وتلك الر�ؤى لها من القوة ما قد يغري �أحيان�آ
من معتقداتي عن الأ�ستاذ اجليد والتدري�س الفعال ،كما
�أنها �أي�ض ًا جتعلني �أعيد تقييم مفاهيمي و�أفكاري عن جمال
الت�سويق .وكلمتي التوازن والتطور هما من �أكرث ما ي�صف
فل�سفتي للتدري�س ،حيث �أ�سعى لتحقيق توازن ًا بني كل من
الطرق واملهارات واملخرجات التي �أراها ذات قيمة يف جمال
التخ�ص�ص .فمن ال�ضروري �إيجاد توازن بني املعرفة التي
يتلقاها الطالب وبني اخلربات وامل�شاهدات التي يتعر�ضون
لها داخل �أو خارج قاعة املحا�ضرات ،ولأجل ذلك فقد
طورت مقرر ًا يحقق هذا التوازن معتمد ًا فيه على جمموعة
من الواجبات املقروءة واملكتوبة وم�شروعات للتعلم الن�شط
«الفعال» والعرو�ض ال�شفهية ودرا�سات احلالة و�إ�ستخدام
لبع�ض م�صادر الو�سائط املتعددة والتي ت�ساهم جميعها يف
حتقيق هذا الهدف وحتقيق فل�سفتي للتدري�س.
وحيث �أن هناك تغري ًا م�ستمر ًا يف بحوث الت�سويق،
وتكنولوجيا املعلومات والإت�صال والتجارة الإليكرتونية
والإنرتنت وتغريات يف املناخ العاملي للأعمال وغريها العديد،
فقد كان التطور هو �أحد عنا�صر فل�سفتي للتدري�س ،كما �أن
مفهوم التطور يعترب مفهوم ًا ن�سبي ًا ،فما هو متطور اليوم
يكون قدمي ًا وبالي ًا غد ًا� .أعتقد �أن هذا الهدف امل�شرتك بني
التوازن والتطور هو ما جعلني �أحرز تقدم ًا يف جمال مهنتي
ك�أ�ستاذ جامعي ملقرر الت�سويق وما �سوف يدفعني قدم ًا نحو
تطوير �أ�ساليب التدري�س ونقلها �إىل قاعة الدر�س لتواكب
دوم�آ املتغريات العاملية احلادثة يف جمال الأعمال.
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فلسفة التدريس

مناذج لبع�ض اجلمل العامة التي ت�ساعد يف �صياغة
فل�سفتك للتدري�س:
 �أنا �أقدر م�ساعدة طالبي على فهم املعلومات ال�صعبة،وحيث �أنني خبري ومتخ�ص�ص ،ف�إن دوري هو تب�سيط
املعلومات والنظريات والأ�ساليب ال�صعبة واملعقدة وحتويلها
�إىل طرق �سهلة ومب�سطة جتعلهم ي�ستخدمونها بكفاءة يف
مهنتهم وممار�ساتهم العملية.
ً
 �أنا ا�ستمتع باملحا�ضرة ،و�أجيدها بدرجة عالية ،ودائما ما�أبذل جهد ًا مل�شاركة الطالب وحفزهم �أثناء املحا�ضرة,
و�أعلم �أنه من ال�صعب على طالب اجليولوجيا �أن
يتعلموا تقنيات البحث احلقلي ،و�أن �أهم �أدواري ك�أ�ستاذ
للجيولوجيا منحهم تلك الفر�صة وم�ساعدتهم على حتقيق
هذا الهدف.
 ك�أ�ستاذ جامعي يف تخ�ص�ص الكتابة ،ف�أنا ملتزم با�ستخدام�أ�سلوب تعلم الأقران والزميل املراجع يف القاعة الدرا�سية،
وبالقراءة و�إعطاء االنطباعات والتغذية الراجعة بني
الطالب من خالل جمموعات �صغرية متفاعلة ومتعاونة،
حيث مينح الطالب الفر�صة للتعبري ويجدون من ي�ستمع
ويعلق وبالتايل يقدرون االرتباط بني الكاتب وامل�ستمع.
وبذلك ف�إن العمل يف جمموعات �صغرية يعد من �أف�ضل
الطرق الواجب �إتباعها يف تدري�س الكتابة.
 �أعتقد ان النا�س يتعلمون عندما ي�شاركون بفعالية ويف�سرونويحلون امل�شاكل ويتحدثون ويحاولون ويعملون ويكافحون

من �أجل حتقيق هدف �أو نتيجة مبفردهم دون �أن يوجدها
احد لهم .وك�أ�ستاذ ،ف�أنا ا�ستخدم �أ�ساليب التعلم الفعال
داخل وخارج القاعة الدرا�سية ،و�أ�ضع طالبي دوم�آ امام
حتديات الأ�سئلة وامل�شاكل مفتوحة النهاية ،فهي ت�شجع
على التفكري والإبداع وت�أتي دوم�آ مبخرجات ونتائج غري
متوقعة فيها من احللول اجلديدة وغري النمطية ما فيها.
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التخطيط
للتدريس اجلامعي الفعال
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التخطيط
للتدريس اجلامعي
الفعال
مدخل
ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يعي�ش يف احلياة بدون التخطيط
مل�ستقبله فالتخطيط هو املوجه ل�سلوك الإن�سان واملن�سق
جلهده ،وهو الذي يجعل للحياة قيمة ومعنى ،ولو عا�ش
الإن�سان دون تخطيط مل�ستقبله ،ملا عرف ماذا يريد ،ولأي
غاية ي�سري ،وعندها تتبدد طاقاته يف القيام ب�أمور ال طائل
ورائها ويعجز عن حتقيق ذاته ،وت�شييد ح�ضارة جمتمعة.
والتخطيط من الأمور املهمة التي ت�سعى �إليها امل�ؤ�س�سات،
حيث ت�سعى لو�ضع خطط ا�سرتاتيجية لها ل�ضبط منظومة
العمل وامل�ضي قدم ًا نحو حتقيق الأهداف املن�شودة.
فعندما ي�شرع املهند�س املعماري يف بناء منزل ف�إنه يعد
له خمطط ًا هند�سي ًا ( )Blue Printيتم على �أ�سا�سه ت�شييد
هذا املنزل دون خلل �أو اعوجاج ،ويتم الرجوع دوم ًا �إىل ذلك
املخطط ،حيث ي�صبح وثيقة مرجعية لكل من يعمل بهذا
البناء ،ال ي�صح تغيريه �أو تعديله �إال بقدر .كذلك احلال يف
جمال التعليم ،ف�أ�ستاذ اجلامعة بدون تخطيط التدري�س ال
ي�ستطيع �أن يوجه طالبه الوجهة ال�صحيحة التي ين�شدها،
وكذلك ف�إن املتعلم ال ي�ستطيع ال�سري يف طريق تعلمه بال�شكل
ال�صحيح وحتقيق ما يريده ،فخطة املقرر واملحا�ضرة ،هي
�أ�شبه باملخطط الهند�سي ،والتي يجب �أن تو�ضع �سلف َا ليبد�أ
التنفيذ الفعلي ملكوناتها مع بداية العام.
ويكاد يجمع الرتبويون على �أن التدري�س علم ،تتطلب
ممار�سته معرفة طبيعة هذا العلم ونظرياته ومبادئه

ومرتكزاته و�أ�ساليبه وتقنياته والتطورات احلا�صلة عليه،
وهو كذلك فن ،تتطلب ممار�سته امتالك مهارات معينة،
ينبغي توافرها لدى الأ�ستاذ اجلامعي .وعلم التدري�س وفنه
متالزمان ب�شكل ع�ضوي ،لأن توافر �أحدهما فقط ال يكفل
حتقيق تدري�س جامعي فعال .ولهذا ف�إن العملية التدري�سية
يلزمها التخطيط والإبداع والعمل املنظم لأداء مهامه.
ويحيط بذلك كله رغبة الأ�ستاذ اجلامعي ال�صادقة يف تطوير
ذاته ومهاراته ب�شكل م�ستمر .ويت�ضمن التدري�س اجلامعي
الفعال ثالث عمليات متتالية يو�ضحها ال�شكل التايل:
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ويت�ضح من ال�شكل ال�سابق �أن العمليات الأ�سا�سية ملفهوم
التدري�س مرتبة ب�شكل متتابع ،يعتمد كل منها على الأخر .و�أن
مرحلة التخطيط تهيئ للمرحلتني الالحقتني ،وحتدد مدى
جناحهما .و�أن مرحلة تنفيذ التدري�س تعتمد ب�شكل رئي�س
على مرحلة التخطيط .كما و�أن املرحلة الأخرية تت�ضمن
تقومي ًا للمرحلتني ال�سابقتني ،ليتم �إعادة النظر بهما يف �ضوء
نتائج التقومي.
ولهذا ينبغي للأ�ستاذ اجلامعي �أن يراعي اجلوانب
التالية:
 -1التخطيط لتدري�سه وفق ًا للأ�صول العلمية ،لتفادي
الع�شوائية يف �أداء مهامه.
 -2تنفيذ التدري�س وفق ًا ملا خطط له يف املرحلة الأوىل ،مع
مراعاة امل�ستجدات التي قد يواجهها يف �أثناء عملية
التدري�س بعقلية واعية “التغيري بقدر”.
 -3تقومي تدري�سه ،لتحديد م�ستوى �أدائه و�إجنازه للأهداف
املخطط لها يف املرحلة الأوىل ،مع مراعاة امل�ستجدات
التي قد يواجهها يف �أثناء املرحلة الثانية �أي �أن يدر�س
بناء على الأهداف ،ويقوم بناء على الأهداف ،وهذا ما
ي�ؤكد مفهوم �إدارة العملية التعليمية بالأهداف.
مفهوم التخطيط للتدري�س اجلامعي الفعال
تعد عملية التخطيط للتدري�س اجلامعي من �أهم واجبات
الأ�ستاذ اجلامعي ،وهي عملية فكرية يقوم بها الأ�ستاذ
اجلامعي قبل التدري�س ،وتهدف �إىل ر�سم �صورة وا�ضحة
ملا ميكن �أن يقوم به هو والطلبة خالل املحا�ضرة �أو الف�صل
الدرا�سي ،وتتمثل �أ�سا�س ًا يف تنظيم جهد الأ�ستاذ اجلامعي
من خالل و�ضع الإجراءات والن�شاطات التي يعدها؛ ل�ضمان
الربط بني الو�سائل والأ�ساليب والأهداف التعليمية ،وحتقيق
�أهداف املقرر ومن ثم �أهداف الربنامج الأكادميي.
 يركز على الكم (�إنهاء املقرر) بد ًال من الرتكيز علىالكيف.
 يتجاهل طبيعة املادة الدرا�سية. يتناول مقررات تقليدية . يوجد فجوة بينه وبني متطلبات التنمية �أو �سوق العمل. يهمل الرتكيز على تنمية مهارات التفكري املختلفة. يركز على التعليم بد ًال من التعلم. يتمحور حول املدر�س بد ًال من املتعلم. -ي�ستخدم اختبارات تقليدية تركز على احلفظ والتذكر.
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عيوب التدري�س اجلامعي التقليدي
ظل التدري�س اجلامعي لعقود طويلة تقليدي ًا ،معنيا بالكم
�أكرث من الكيف ،يفتقر �إىل التخطيط اجليد واملوجه ،وفيما
يلي تلخي�صا لأهم مالمح وخ�صائ�ص التدري�س اجلامعي
النمطي والتي ن�سعى �إىل تغيريها من خالل �إ�صدار هذا
الدليل ،ومن خالل براجمنا التدريبية يف جمال التدري�س
والتعلم:
 يفتقر �إىل التخطيط الفعال. يركز على الأ�ساليب التقليدية يف طرح املادة العلمية يركز على احلفظ �أكرث من تركيزه على التطبيق والتحليلوالتقومي.

ومن ثم ،ف�إن التدري�س اجلامعي بو�ضعه التقليدي
اليتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل ،وال مع خطط التنمية
وكلفة الإعداد الرتبوي.
وهذا ي�شري بو�ضوح �إىل �ضرورة تطوير املهارات
التدري�سية للأ�ستاذ اجلامعي الذي ميثل حجر الزاوية يف
جناح العملية الرتبوية ،ويف تفعيل عملياتها للو�صول �إىل �أعلى
عائد ممكن ،فنحن يف ع�صر ال يتطلب النجاح وح�سب ،ولكن
من م�ستلزماته الأ�سا�سية التميز يف العمل من خالل تدري�س
جامعي فعال ،ي�سعى �إىل حتقيق �أف�ضل تعلم لكل متعلم ،من
خالل توظيف كل الإمكانات املادية والب�شرية املتاحة.

ننظر لعملية الت�صميم على �أنها عملية جتمع ما بني العلم
والفن مع ًا ،وهي تتطلب يف من يقوم بها مهارات فنية
وعمليات تفكري ابتكاريه.
� -3أنها عملية تتبع منهجية حل امل�شكالت و�صو ًال �إىل احلل
املنا�سب.
� -4أنها عملية تت�أثر بالكثري من العوامل :منها اخللفية
املعرفية واملهارية والوجدانية للمخططني وخرباتهم
ال�سابقة ،وطبيعة املو�ضوع �أو املهمة مو�ضع التخطيط
(مبنى� -آلة -كتاب مدر�سي� ...إلخ).
� -5أنها عملية ذات طابع �إن�ساين واجتماعي :مبعنى �أن ذات
املخطط ال تنف�صل عما يخطط له :فاملخططون ب�شر
يعك�سون عادة ذواتهم ،وخرباتهم العملية فيما يقومون
بتخطيطه  ،ومن ثم يقال �إن عملية التخطيط عملية لها
بعدها الإن�ساين واالجتماعي ،فكلمة التخطيط تعني:
ر�سم خريطة ذهنية متكاملة تر�شد لكيفية التنفيذ
بخطوات حمددة فيها مرونة متزنة وعاقلة نحو حتقيق
الهدف.
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�أهمية التخطيط للتدري�س اجلامعي
ميكن القول �أن تخطيط التدري�س يخدم يف الأمور
التعليمية التالية:
 -1امل�ساعدة يف اختيار املحتوى التعليمي وم�ضمون املادة
الدرا�سية املنا�سبة ،ومن ثم توجيه الطالب �إىل
امل�صادر ،واملراجع والو�سائل التي تعينهم على حتقيق
الأهداف التعليمية املن�شودة.
مبادئ التخطيط الفعال للتدري�س اجلامعي:
 -2امل�ساعدة يف اختيار الطرق التعليمية والأن�شطة والو�سائل
مبا �أن التخطيط للتدري�س يقدم ت�صور ًا �شام ًال ملا �سيتم
وم�صادر التعلم املنا�سبة لتحقيق كل هدف تعليمي.
 -3امل�ساعدة يف اختيار �أ�ساليب التقومي املنا�سبة لكل هدف .خالل التدري�س منذ بدايته �إىل نهايته ،فهو ي�شمل �أنواع
الن�شاط التي �سيقوم بها الطالب وتلك التي �سيقوم بها
 -4امل�ساعدة يف تقومي جودة التدري�س.
الأ�ستاذ اجلامعي ،و الأ�سلوب �أو الأ�ساليب التي �ست�ستخدم
ومع �أن مكونات وعنا�صر التخطيط للتدري�س اجلامعي يف تنفيذ املحا�ضرات ،مع حتديد الوقت الذي �سي�ستغرقه كل
قد تكون واحدة يف كل الأحوال� ،إال �أنها تتفاوت وتختلف يف ن�شاط؛ لذا من املفيد للأ�ستاذ اجلامعي �أن يراعي العوامل
ر�ؤيتها وم�ضمونها ،باختالف خربات وجتارب الأ�ستاذ ومنط الآتية �إذا رغب بالتخطيط الفعال لتدري�سه:
�شخ�صيته ور�ؤيته ،وهذا ما يعطي لكل مقرر طابعه اخلا�ص -1 ،الفهم التام لطبيعة عملية التعلم وعنا�صرها و�أهدافها
ولعل من �أبرز خ�صائ�ص عملية التخطيط ما يلي:
وعملياتها والعوامل امل�ؤثرة فيها والوزن الن�سبي لأثر كل
� -1أنها عملية موجهة بالأهداف (Objectives Directed
من هذه العوامل ،فو�ضوح الهدف من العملية التعليمية
 :)Processفنقطة البدء يف التخطيط تبد�أ ب�أن ينظر
ي�ؤدي �إىل الرتكيز وعدم الت�شتت بحيث ي�ضمن حتقيق
املخطط للأهداف املرجوة من عملية التخطيط ويف
نتائج تعليمية حمددة يف زمن حمدد.
�ضوء ذلك ي�ضع اخلطط املنا�سبة.
� -2إدراك �أن التعلم عملية مق�صودة م�ستمرة متوا�صلة،
� -2أنها عملية منطقية ( )Logicalو�إبداعية ( )Creativeيف
يجب �أن تقوم على التخطيط العلمي ال�سليم ،و�أن تت�ضمن
ذات الوقت.
حتقيق نتائج التعلم بزمن حمدد.
فعادة ما ي�سري امل�صممون على خطوات منطقية معينة و�صو ًال � -3إدراك طبيعة املادة العلمية ( احلقائق واملفاهيم
لذلك املخطط غري �أن �سريهم هذا لي�س �سري ًا مربجم ًا �أو
والقوانني واملهارات واالجتاهات ) ودورها يف حتقيق
�آلي ًا� ،إمنا هو �سري الإن�سان املت�أمل الواعي املبدع ،والدليل
الأهداف املرغوبة ،وبكيفية ا�ستثمار هذه الطبيعة يف
على ذلك هو �أنه لو طلبنا من عدد من املهند�سني ت�صميم
تفعيل التدري�س اجلامعي.
مبنى معني ف�إنهم و�إن كانوا يتبعون بع�ض اخلطوات  -4الإحاطة بامل�ستوى الدرا�سي للطالب وم�شكالتهم ،وكيفية
املتعارف عليها يف الت�صميم الهند�سي �إال �أن نتاجات
و�إ�سرتاتيجيات تعلمهم و�أمناط التف�سريات ال�شائعة
عملية الت�صميم – ممثلة يف املخططات الهند�سية لكل
لديهم.
منهم� -سوف تكون حتم ًا خمتلفة فيما بينهم ،ومن ثم
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 -5التعرف على الإمكانيات املتاحة �سواء �أكانت ب�شرية �أم
مادية.
 -6حتديد الو�سائل التي ميكن من خاللها قيا�س مدى جناح
اخلطة املو�ضوعة� ،إذ �إن املقيا�س احلقيقي ل�سالمة �أي
تخطيط هو مدى حتقيقه للأهداف املو�ضوعة.
 -7التوظيف الفعال حلوا�س املتعلم� ،إذ تزداد فاعلية التعليم
كلما ت�ضمن �أنواع ًا من الن�شاط ت�ستثمر �أكرب قدر من
حوا�س املتعلم وقدراته يف عملية التعلم �سواء عن طريق
الو�سائل العلمية �أو التجارب العملية �أو التمرينات
العقلية.
 -8توجيه التعليم نحو حتدي قدرات الطالب �ضمن حدود
منطقية (وهو ما يعرف باجلدة املعتدلة).
 -9التخطيط لربط اخلربات التعليمية اجلديدة باخلربات
ال�سابقة للطالب لتوليد فهم وظيفي منا�سب للتعلم
اجلديد.
 -10التخطيط لزيادة انفعاالت الطالب الإيجابية وتقليل
انفعاالتهم ال�سلبية التي ترتبط بعملية التعلم.
 -11ت�شخي�ص معوقات التعلم ب�شكل �إجرائي وبيان كيفية
التغلب عليها بطريقة �إجرائية وعملية.
 -12التخطيط لتوجيه الأن�شطة التدري�سية وتركيزها يف
التعلم بد ًال من التعليم.
 -13التخطيط لتوظيف فعال لعامل الزمن.

م�ستويات التخطيط للتدري�س:
توجد ثالثة م�ستويات للتخطيط للتدري�س اجلامعي ،وهي:
 -1تخطيط طويل املدى :وي�شمل التخطيط لتدري�س املقرر
الدرا�سي كام ًال ،وقد ميتد من ف�صل درا�سي يف اجلامعات
التي تتبع نظام ال�ساعات املعتمدة �إىل �سنة درا�سية يف
اجلامعات التي تتبع نظام ال�سنوات .وهذا يتطلب من الأ�ستاذ
اجلامعي �أن ي�ضع خطة تدري�سية لتحقيق �أهداف املادة
املقررة ،و تكون تلك الأهداف عادة عامة ،ويتطلب حتقيقها
فرتة زمنية طويلة ن�سبي ًا.
 -2تخطيط متو�سط املدى :ويت�ضمن التخطيط لتدري�س
وحدة درا�سية ،وقد ميتد من �أ�سبوع �إىل �شهر ،وهذا يتطلب
من الأ�ستاذ اجلامعي �أن ي�ضع خطة تدري�سية وا�ضحة وهادفة
لتحقيق �أهداف تلك الوحدة ،التي يتطلب حتقيقها عادة عدة
حما�ضرات.
 -3تخطيط ق�صري املدى :ويت�ضمن التخطيط لتدري�س
حما�ضرة واحدة ،وهذا يتطلب من الأ�ستاذ اجلامعي �أن ي�ضع
خطة تدري�سية وا�ضحة وهادفة لكل حما�ضرة حتى حتقق
�أهداف تلك املحا�ضرة ،و تكون تلك الأهداف عادة �إجرائية،
وال يتطلب حتقيقها وقت ًا طوي ًال.
وميكن تو�ضيح العالقة بني م�ستويات التخطيط الثالثة
بال�شكل الآتي:
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�إن �أوىل دعائم التخطيط الفعال للتدري�س هي حتديد
الأهداف التعليمية بكل دقة وو�ضوح ،فو�ضوح تلك الأهداف
ي�ساعد كثريا يف ت�صميم التدري�س ،واختيار الطرق والو�سائل
والإ�سرتاتيجيات املنا�سبة للتدري�س والتقومي ،كما ي�ساعد
كثريا يف عمليات التطوير والتحديث للمقرر الدرا�سي .لذا
ف�إن هذا اجلزء من الدليل ي�ستعر�ض الأهداف التعليمية
ب�شيء من الإ�سهاب قبل �أن نعود لن�ضرب �أمثلة عليها يف
اجلزء اخلا�ص بتقومي تعلم الطالب.
تعريف الهدف التعليمي
يت�ضمن الأدب الرتبوي عدد ًا من التعريفات للأهداف
التعليمية منها �أنها:
 تعبري و�صفي ملا ينبغي �أن يفعله الطالب� ،أو ما يكون قادر ًاعلى فعله عند نهاية عملية التدري�س.
 عبارات تو�ضح �أنواع النواجت التعليمية يف �سلوك الطالباملتوقع حدوثها.
 جمل �أو عبارات ت�صف ما يتوقع من الطالب �إجنازه يفنهاية فرتة درا�سية حمددة.
و�إذا �صيغت هذه الأهداف ب�صورة �إجرائية� ،أي على هيئة
�سلوك �أو �أداء قابل للمالحظة والقيا�س عندئذ يطلق عليها
لفظ الأهداف ال�سلوكية �أو الأهداف الأدائية.
م�ستويات الأهداف التعليمية
تتدرج الأهداف التعليمية يف عموميتها و�شمول حمتواها
�إذ ميكننا تق�سيم الأهداف التعليمية �إىل ثالثة م�ستويات
فرعية وفق ما يلي:
 -1الأهداف النهائية للمقررEnd of Course :
Objectives

وهي تعرب عن نتاجات التعلم العامة املتوقعة للمقرر
الدرا�سي وي�ستغرق حتقيقها ف�صل �أو عام درا�سي.
� -2أهداف الوحدات الدرا�سيةUnit Objectives :
وهي متثل نتاجات التعلم املتوقعة لوحدة درا�سية ،والتي
يكون حتقيقها �ضروري ًا لإجناز الأهداف النهائية للمقرر
الدرا�سي وي�ستغرق تدري�سها عادة ما بني �أ�سبوع �إىل �أربعة
�أ�سابيع.
� -3أهداف الدر�س �أو املحا�ضرةLesson Objectives :
وهي تعرب عن نتاجات التعلم املتوقعة لإحدى املحا�ضرات
اجلامعية.
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن العالقة بني امل�ستويات الثالثة

للأهداف التعليمية ت�أخذ �شكل عالقة هرمية يظهر من
خاللها مدى االرتباط بينها .فتحديد �أهداف الدر�س يرتبط
بتحديد �أهداف الوحدة ككل ويتم يف �ضوئها ،وحتديد
�أهداف الوحدات الدرا�سية يرتبط بتحديد �أهداف املقرر
النهائية ،كما تت�ضح عالقة �أهداف املقرر مب�صادر ا�شتقاق
هذه الأهداف والتي من �أبرزها:
 طبيعة املجال املعريف الذي ينتمي �إليه املقرر. ر�ؤية ور�سالة و�أهداف اجلامعة والكلية والق�سم (الربنامجالأكادميي).
 خ�صائ�ص الطالب الدار�سني للمقرر. ثقافة املجتمع واحتياجاته.�أنواع الأهداف التعليمية وطريقة �صياغتها
مبا �أن الهدف التعليمي هو هدف ينوي الأ�ستاذ �إحداثه
يف املتعلم بعد انتهاء املقرر �أو الربنامج �أو حتى املحا�ضرة
�أو املعمل كنتيجة خلربة التعلم ،فيجب �أن يركز الهدف
التعليمي على الطالب بالدرجة الأويل ال على املحا�ضر �أو
املحتوى العلمي .وي�سهم الهدف التعليمي يف �ضبط �إيقاع
العملية التعليمية ويف توجيه ك ًال من الأ�ستاذ واملادة التعليمية
وطرق املتابعة والتقومي ،و هناك ثالثة �أنواع من الأهداف
التعليمية طبق ًا للعامل الرتبوي بنجامني بلوم ( )1954وهي :
� -1أهداف �إدراكية كاملعرفة (.)Cognitive-Knowing
� -2أهداف نف�س حركية كالأداء
(.)Psychomotor-Performing
� -3أهداف وجدانية كامل�شاعر واالجتاهات
(.)Affective-Feeling
ول�صياغة الهدف التعليمي �شروط عدة ميكن �إجمالها يف
االخت�صار الآتي  SMARTوفيه :
« »Sتعني �أن الهدف حمدد Specific
« »Mقابل للقيا�س Measurable
« »Aمتاح وميكن حتقيقه � Attainableأو متفق عليه
Agreed upon

« »Rواقعي  Realisticولي�س خيالي ًا �أو افرتا�ضي ًا.
«�	»Tأي حمدد بوقت معني  Timbaleيحقق من خالله
الطالب املهارة التي �أكت�سبها.
وعلى هذا النحو تكون �صياغة الأهداف التعليمية من
�أ�صعب ما يواجهه املحا�ضر �أو املُع ِلم ،لأن ما �سيكتبه هو ما
يجب �أن ُيد ِّر�سه وهو �أي�ض ًا ما يجب عليه �أن يقي�سه ويتحقق
من �أن الطالب قد حققه .ول�ضبط �صياغة الأهداف التعليمية
يجب �أن تبد�أ جميعها بالفعل يف الزمن امل�ضارع وهو ما ي�سمي
بـ  Action verbو�سوف يرد تق�سيم �أنواع الأفعال القابلة

ويق�صد بها ما ميكن �أن يحققه الطالب من مهارة �أو
�سلوك يف �ضوئه كالأدوات واملعلومات املتاحة �أو ظروف
حتقيق هذه املهارة كا�ستخدام الآلة احلا�سبة �أو الكمبيوتر �أو
باحل�ساب اليدوي وغريها.
 -3معيار حتقيق املهارة Criteria
وهي درجة الر�ضا �أو القبول لتحقيق هذه املهارة ويعرب
عنها عادة بالن�سبة املئوية.

التخطيط
للتدريس اجلامعي الفعال

لال�ستخدام حني التطرق مل�ستويات املعرفة املختلفة .كما �أن
هناك ثالثة معايري هامة لكتابة الهدف التعليمي وهي �أن
يحتوي على :
 -1مهارة �أو �سلوك ()Performance behavior
� -2شرط حتقيق املهارة �أو ال�سلوك Condition

مثال ذلك:
بنهاية املقرر الدرا�سي ي�ستطيع الطالب/املتعلم �أن:
 يعاير حم�ض قوي مع قلوي �ضعيف معمليا بدرجة دقةال تقل عن %98
 يقي�س �ضغط دم املري�ض بجهاز ال�ضغط اليدوي بن�سبةخط�أ ال تتجاوز %2
 يح�سب االحتياجات الغذائية لبقرة وزنها  600كجموتنتج 40كجم حليب ن�سبة الد�سم به  %4بدون ا�ستخدام
احلا�سوب وبن�سبة �صواب ال تقل عن .%95
وقد �أو�ضح (بلوم) من خالل تق�سيمه الذي ُع ِرف با�سم
(� )Bloom’s Taxonomyأن هناك بنا ًء هرمي ًا مرتاكب ًا
يو�ضح مراحل التعلم املختلفة من خالل املكون الإدراكي كما
يف ال�شكل الآتي:

وفيه متثل الطبقات العليا امل�ستويات العليا من التفكري والطبقات ال�سفلى متثل م�ستويات التذكر واال�سرتجاع
وفيما يلي قائمة بالأفعال التي ميكن ا�ستخدامها يف �صياغة الأهداف الإدراكية واملعرفية ح�سب تق�سيم  Bloomاملعدل:
21

م�ستويات العمليات العقلية يف التعلم طبق ًا لتق�سيم بلوم املعدل

ت�صميم التدري�س Instructional Design

ال يتم تخطيط الأهداف التعليمية مبعزل عن التخطيط ملكونات التدري�س اجلامعي الأخرى وهي :ا�سرتاتيجيات التدري�س،
واملواد التعليمية ،والتقومي ،واالختبارات ،وعليه ف�إن فهم عملية التخطيط وممار�ستها يتطلب فهم عملية ت�صميم التدري�س
وممار�ستها بنجاح .فكلمة الت�صميم تعني :ر�سم خريطة ذهنية متكاملة تر�شد لكيفية التنفيذ بخطوات حمددة فيها مرونة
لتحقيق الهدف.
وعملية الت�صميم هي عملية تخطيطية منظومية ينتج عنها خمطط وهي عملية ت�سبق التنفيذ وتوجهه ،وهي عملية منهجية
�أو منظومية موجهة بالأهداف لتخطيط التدري�س ليعمل ب�أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية لت�سهيل التعلم لدى الطالب ,وينتج
عن هذه العملية خمططات يتم على �أ�سا�سها تنفيذ التدري�س كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:
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التخطيط
للتدريس اجلامعي الفعال

كما ميكننا القول �أنه ينطبق على عملية ت�صميم التدري�س نف�س اخل�صائ�ص اخلم�س لعملية التخطيط �سالفة الذكر مبعنى
�أنها:
 -1عملية موجهة بالأهداف.
 -2عملية منطقية و�إبداعية.
 -3عملية حلل امل�شكـالت.
 -4عملية تت�أثر بخ�صائ�ص م�صمم التدري�س ونوعية املنظومة حمل الت�صميم (در�س  ،وحدة درا�سية  ،مقرر تعليمي )..
وبالإمكانات املادية والب�شرية املتوافرة للتنفيذ .
 -5عملية ذات طابع �إن�ساين واجتماعي .
كيف يتم ت�صميم التدري�س ؟
يتم ت�صميم التدري�س من خالل اال�ستعانة مبا ي�سمى بنموذج ت�صميم التدري�س ، Instructional Design Model
ويعني منوذج التدري�س :الإطار الفكري �أو الت�صور العقلي الذي ي�صف العمليات ( املراحل  ،والإجراءات ) وما بينهما من
عالقات متبادلة ي�سري عليها م�صمم التدري�س لت�صميم منظومة تدري�س و�صو ًال لإعداد خمطط  Planهذه املنظومة (خمطط
حما�ضرة ،خمطط وحدة درا�سية  ،خمطط مقرر)  .ويوجد الع�شرات من مناذج ت�صميم التدري�س اجلامعي  ،لعل من �أبرزها
منوذج ديك وكريي
ويعترب منوذج ديك وكريي واحد ًا من النماذج الهامة التي ت�ستخدم يف ت�صميم وحدة درا�سية �أو مقرر درا�سي .
وتتم عملية الت�صميم وفق هذا النموذج من خالل ال�سري يف العمليات  /الإجراءات الت�سع التالية:

�شكل يو�ضح منوذج ديك وكريي لت�صميم التدري�س  /التعليم
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�إجراءات ت�صميم التدري�س وفق منوذج ديك
وكريي:
 -1حتديد الهدف/الأهداف التعليمية العامة للوحدة �أو
املقرر التي ي�سعى امل�صمم لتحقيقها لدى املتعلمني �أو ما
�سي�صبح املتعلمون قادرين على �أدائه يف نهاية الربنامج
الدرا�سي.
� -2إجراء التحليل التعليمي :فبعد حتديد الأهداف التعليمية
يجري حتليلها بهدف حتديد املهارات الفرعية التي
تندرج حتتها ،والتي ينبغي تعلمها للو�صول �إىل هذه
الأهداف وينتج عن عملية التحليل هذه :
 حتديد املفاهيم والقواعد واملعلومات املطلوبة لتعلم هذهاملهارات .
 حتديد خطوات التعلم ،يف �شكل تتابع �إجرائي ،يتتبعهاملتعلمون خالل تعلمهم لأداء عملية معينة .
 -3حتديد املهارات واملعلومات املطلوبة للتعلم وخ�صائ�ص
املتعلمني :فبالإ�ضافة �إىل حتديد مادة املحتوى التي ينبغي
�أن يت�ضمنها التدري�س ،من ال�ضروري حتديد املعلومات
واملهارات التي يجب �أن يتمكن منها املتعلمون وميتلكونها
قبل بدء التدري�س كي يتمكنوا من البدء يف املقرر ،كما
ينبغي �أي�ض ًا حتديد اخل�صائ�ص العامة للمتعلمني ،تلك
اخل�صائ�ص التي متثل �أهمية خا�صة مل�صمم التدري�س،
مثل :االهتمامات اخلا�صة ،وم�ستوى الن�ضج  ،ودرجة
االنتباه ،وغري ذلك .
 -4كتابة الأهداف التف�صيلية ففي �ضوء التحليل التعليمي ،
يتم كتابة عبارات حمددة ت�صف ما �سيتمكن املتعلمون
من عمله �أو �أدائه بعد االنتهاء من درا�سة املقرر وذلك يف
�ضوء املهارات التي �سبق حتديدها يف التحليل التعليمي،
وت�شتمل هذه العبارات على املهارات املطلوب تعلمها،
وال�شروط التي يحدث يف �ضوئها �أداء هذه املهارات
ومعايري الأداء الناجح .
ً
 -5ت�صميم مفردات اختبار بناءا على الأهداف واملعايري
املحددة ،ففي �ضوء الأهداف الأدائية يتم �إعداد مفردات
اختبار يقي�س حت�صيل املتعلم بح�سب ما هو مو�صوف يف
تلك الأهداف وبحيث يكون لكل هدف مفردة �أو �أكرث
متثله يف االختبار .
 -6تطوير �إ�سرتاتيجية التدري�س :حيث يقوم امل�صمم يف �ضوء
ما توفر لديه من معلومات من املراحل اخلم�س ال�سابقة
بتحديد واختيار �إ�سرتاتيجية التدري�س التي �ست�ستخدم يف
حتقيق الأهداف وينبغي �أن ت�شتمل الإ�سرتاتيجية على:
 الأن�شطة التعليمية . -عر�ض املعلومات .

 التدريبات والتغذية الراجعة . االختبارات . �أن�شطة املتابعة .كما ينبغي �أن تعتمد الإ�سرتاتيجية على:
 النتائج احلالية لبحوث التعليم . املعلومات احلالية عن عملية التعلم . املحتوى املطلوب تعلمه . خ�صائ�ص املتعلمني الذين �سي�ستخدمون هذه املواد . -7تطوير واختيار املواد التعليمية :وفيها يقوم امل�صمم
بتطوير املواد التعليمية �أو اختيارها (�سواء من مطبوعات
�أو ملتيميديا)وهي التي �ست�ستخدم لتنفيذ �إ�سرتاتيجية
التدري�س .
 -8ت�صميم و�إجراء التقومي البنائي :حيث يقوم م�صمم
التعليم بت�صميم الأ�ساليب والأدوات امل�ستخدمة يف
التقومي البنائي ،ثم يتوىل تطبيقها يف �أثناء تنفيذ املقرر،
ثم يجمع بيانات عن مدى حتقيق الأهداف وهنالك ثالثة
�أنواع من التقومي البنائي :التقومي على فرد واحد ،التقومي
على جمموعة �صغرية من املتعلمني  ،التقومي امليداين .
 -9مراجعة وتنقيح التدري�س :وهذه هي اخلطوة الأخرية يف
الت�صميم وهي �أي�ض ًا اخلطوة الأوىل يف حالة تكرار احللقة
من جديد ويف هذه اخلطوة يتم تلخي�ص البيانات التي
جمعت خالل عمليات التقومي البنائي  ،وحتديد اخلربات
ال�صعبة التي واجهت املتعلمني يف حتقيق الأهداف  ،ويف
�ضوء هذه البيانات يتم مراجعة بع�ض مراحل الت�صميم
الأخرى � ،إجراء التحليل التعليمي  ،وحتديد املعلومات
واملهارات املطلوبة قبل بدء التعلم ،ومن ثم مراجعة
الأهداف الأدائية التف�صيلية واالختبار املبني على
الأهداف و�إ�سرتاتيجية التدري�س واملواد التعليمية.

تطوير ا�سرتاتيجية تدري�س
من العوامل التي ميكن �أن ت�ساعد الأ�ستاذ اجلامعي على
تطوير ا�سرتاتيجية تدري�س فعالة الآتي:
 تبني نظريات تعلم منا�سبة مثل النظرية البنائية .وترىالنظرية البنائية يف التعلم �أن املتعلم يبني معلوماته داخلي ًا

التخطيط
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� -10إجراء التقومي النهائي ( الإجمايل ) :بالرغم من �أن
هذا التقومي هو تقومي نهائي �أو ختامي للت�أكد من فاعلية
املقرر ومعرفة مدى حتقق الأهداف التعليمية� ،إال �أنه لي�س
جزء ًا من عملية الت�صميم يف هذا النموذج � ،إذ يجري
فقط  ،بعد التقومي البنائي (التكويني) ،وبعد االنتهاء
من �إجراء املراجعات الكافية ،وذلك ح�سب وجهة نظر
“ ديك وكريي” حيث يعتربان �أي�ض ًا �أن عملية التقومي
ال تندرج حتت مهمات امل�صمم التعليمي  ،بل يقوم بها
متخ�ص�ص يف التقومي  ،ولذا ف�إن هذه العملية لي�ست
جزء ًا متكام ًال من مكونات عملية الت�صميم التعليمي.

مت�أثر ًا بالبيئة املحيطة به واملجتمع واللغة و�أن لكل متعلم
طريقة وخ�صو�صية يف فهم املعلومة ولي�س بال�ضرورة �أن
تكون كما يريد املعلم … �إذن فانهماك املعلم يف �إر�سال
املعلومات للمتعلم وت�أكيدها وتكرارها لن يكون جمدي ًا يف
بناء املعلومة كما يريدها يف عقل املتعلم.
 البدء بتقومي التعلم ال�سابق ،وقد يتبع يف هذا �أ�ساليبمتعددة مثل الأ�سئلة ال�شفوية �أو االختبارات التحريرية
الق�صرية �أو مناق�شة الطالب فيما قاموا به من �أعمال.
 التخطيط للكيفية التي �سيبد�أ بها املحا�ضرة ،ويفرت�ض �أنيبد�أ الأ�ستاذ حما�ضرته ب�إثارة اهتمام الطلبة مبو�ضوع
املحا�ضرة وقيمتها لهم� ،أو بتوجيه �أنظارهم �إىل ظاهرة
تت�صل باملحور الأ�سا�سي للمحا�ضرة �أو بتو�ضيح التطور
التاريخي لدرا�سة هذا املو�ضوع.
 حتديد �أوجه الن�شاط التي �ستت�ضمنها املحا�ضرة يف تتابعمرتابط ي�سهم حتقيق كل وجه منها يف حتقيق الآخر.
وجتدر الإ�شارة �إىل وجود �أنواع متعددة للن�شاطات ،ميكن
تو�ضيحها بال�شكل الآتي:

 و�ضع ت�صور وا�ضح لأمناط التفاعل التي �سيت�ضمنها التدري�س ،ومنها:تفاعل الطالب مع الأ�ستاذ.
تفاعل الطالب مع املراجع العلمية املقررة.
تفاعل الطالب مع زمالئهم
تفاعل الطالب مع م�صادر التعلم املختلفة مثل املواقع الإلكرتونية.
 و�ضع ت�صور وا�ضح للتقنيات احلا�سوبية التي �سيت�ضمنها التدري�س. و�ضع ت�صور وا�ضح لدور كل من الأ�ستاذ والطالب يف عملية التعلم. و�ضع تقومي ملخرجات التدري�س؛ للتحقق من م�ستوى جناح اخلطة وحتقيق الأهداف املحددة ،مع الأخذ باالعتبار �أن املق�صودمن هذا التقومي لي�س �إ�صدار حكم على تعلم الطالب وح�سب ،و�إمنا احل�صول على التغذية الراجعة ،لتعريف الأ�ستاذ
اجلامعي ب�أوجه الق�صور يف خطته التدري�سية حتى ميكن تالفيها م�ستقب ًال.
 حتديد الواجبات املنزلية �ضمن موا�صفات معينة. و�ضع ت�صور منا�سب لأنواع التغذية الراجعة التي تقدم للطالب يف عملية التعلم.25

ولهذا ينبغي للأ�ستاذ اجلامعي �أن يوجه لنف�سه العديد من
الأ�سئلة التي تواجه الأ�ستاذ اجلامعي خالل
الأ�سئلة يف �أثناء تخطيطه للتدري�س ومنها:
التخطيط للمحا�ضرة
 -1ماذا �أريد �أن �أجنز؟
�أ�سئلة التقومي الذاتي للخطة قبل املحا�ضرة
 -2ما هي الإمكانات املتاحة؟
 -1ما هي �أهداف املحا�ضرة ؟
 -3ما هي قدرات الطالب؟
 -2هل ميكن حتقيق هذه الأهداف ؟ و�إىل �أي م�ستوى ؟
 -4ما هي احتياجات �سوق العمل؟
 -3هل مت اختيار اخلربات املنا�سبة التي تت�سق مع طبيعة  -5ما هي متطلبات التنمية؟
الأهداف ؟
 -6ما هي �أف�ضل طرق التدري�س اجلامعي التي حتقق الغايات
 -4هل ميكن طرح املو�ضوع بطرق �أخرى ؟
املن�شودة؟
 -5هل ميكن ربط املحا�ضرة باحلياة اليومية للطالب ؟
تقومي التخطيط للتدري�س الفعال:
 -6هل تثري اخلطة دافعية الطالب ب�شكل منا�سب ؟
يتطلب التدري�س اجلامعي الفعال تقومي التخطيط ،ثم تقومي
 -7هل تراعي اخلطة الفروق الفردية بني الطالب ؟
طرق تنفيذ التدري�س ،ومن ثم خمرجات التعليم .وميكن
 -8هل ميكن تنفيذ خطة املحا�ضرة يف الوقت املحدد ؟
 -9هل التقومي املطروح يف اخلطة منا�سب لأهداف للأ�ستاذ اجلامعي �أن يقوم بتقومي ذاتي للتخطيط ،بجملة
من الأ�سئلة ،منها:
املحا�ضرة؟
 -10هل ترتبط املحا�ضرة باملحا�ضرات ال�سابقة ؟ وكيف ؟  -1ما الأهداف التي حققتها ؟
 -2ما ال�صعوبات التي واجهتها يف �أثناء املحا�ضرة ؟
 -11هل تهيئ املحا�ضرة للمحا�ضرة التي تليها ؟
 -3هل كانت املحا�ضرة مثرية لدافعية املتعلمني ؟
�أ�س�س حتديد �أهداف املحا�ضرة
 -4هل راعت اخلطة الفروق الفردية ب�شكل منا�سب ؟
 -5هل حفزت املحا�ضرة الطالب لتوجيه �أ�سئلة جيدة ؟
� -1أن تكون نابعة من الأهداف العامة للمقرر الدرا�سي.
� -2أن ي�ؤدي حتققها �إىل تغريات �أ�سا�سية يف �سلوك املتعلم -6 .هل وظفت اخلطة الإمكانات املتاحة �إىل حدها
الأق�صى؟
� -3أن تو�ضع يف �صورة �إجرائية ميكن قيا�سها ،فكثري ًا ما
ي�ضع الأ�ستاذ اجلامعي �أهدافه يف �صورة غام�ضة وغري  -7ما م�ستوى النجاح يف ا�ستخدام الو�سائل امل�ساندة ؟
حمددة ،ولذلك ي�صعب عليه توجيه تدري�سه لتحقيقها -8 .هل كانت �إ�ضاءة القاعة التدري�سية وتهويتها منا�سبة ؟
� -4أن يراعي يف تعيني �أهداف املحا�ضرة قدرات الطالب  -9هل ق ّومت املحا�ضرة ب�شكل بنائي ؟
 -10هل ا�ستخدمت و�سائل م�ساعدة منا�سبة ؟
و�إمكاناتهم.
� -5أن تراعي اخلطة الزمن املخ�ص�ص للمحا�ضرة والإمكانات
وملعرفة املزيد عن التخطيط للتدري�س اجلامعي الفعال ميكنك
املادية املتاحة.
الت�سجيل يف �أحد برامج عمادة تطوير املهارات املتخ�ص�صة يف هذا املو�ضوع.
� -6أن تكون �أهداف املحا�ضرة مرتبطة باملادة العلمية املراد
تغطيتها.
skills@ksu.edu.sa

26

ويجب �أن يبذل الأ�ستاذ اجلامعي جهداً يف �إعداد املادة
الدرا�سية مراعياً يف ذلك ما يلي:
� -1أن يعتمد يف جمعها واختيارها على عدة م�صادر �أو
مراجع موثوق بها من الناحية العلمية.
� -2أن تكون منا�سبة مل�ستوى الطالب .
� -3أن تتما�شى مع التطور احلادث يف املجتمع ويف العامل.
� -4أال تكون جمرد تكرار ملا بني �أيدي الطالب من كتب
درا�سية.
� -5أن ت�شتمل على �شرح وتو�ضيحات وتطبيقات عملية.

www.dsd.ksu.edu.sa

التدريس اجلامعي الفعال

27

التدريس

اجلامعي الفعال
على الرغم من االعتقاد ال�سائد لدى بع�ض املعنيني
بالعملية التعليمية ب�أن التدري�س الفعال ي�صعب تعريفه �أو
و�ضعه يف �إطار نظري حمدد ،فقد تو�صل العديد من الأبحاث
�إىل و�ضع معايري وخ�صائ�ص للتدري�س اجليد والفعال من
وجهة نظر الباحثني والطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والإدارة اجلامعية.
مفهوم التدري�س الفعال
ي�صف جوزيف لومان 1996م اثنني من �أبعاد وخ�صائ�ص
التدري�س اجلامعي الفعال� ،أولهما الإثارة الذهنية (احلما�سة
ـ املعرفة ـ الإلهام ـ روح املرح ـ وجهة النظر ـ الو�ضوح ـ
التنظيم) وثانيهما البعد االت�صايل واحلفزي ( االهتمام ـ
الرعاية ـ الإتاحة ـ احلميمية ـ امل�ساعدة ـ الت�شجيع ـ التحدي).
كما ي�ضيف �آخرون ب�أن املعرفة مبجال التخ�ص�ص ،ومهارات
التنظيم واحلما�س والو�ضوح ومهارات االت�صال هي �أهم
مالمح وخ�صائ�ص الأ�ستاذ اجلامعي الذي يقدم تدري�س ًا
فعا ًال .وفيما يلي ا�ستعرا�ض لأهم خ�صائ�ص التدري�س
اجلامعي الفعال والتي متثل حجر الزاوية يف تقدمي حما�ضرة
جيدة تلهم الطالب وحتثهم على التميز والإبداع.
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خ�صائ�ص الأ�ستاذ اجلامعي الفعال كما يراه
الطالب اجلامعيون
 -1من حيث الأ�سلوب التحليلي والرتكيب  :يجب �أن:
 يناق�ش وجهات النظر املختلفة التي تتفق �أو تتعار�ضمع ر�ؤيته اخلا�صة.
 يقارن بني تطبيق النظريات واملفاهيم املختلفة يفجمال تخ�ص�صه .

 يناق�ش امل�ستجدات وكل ما هو جديد يف تخ�ص�صه. يعطي فكرة عن من�ش�أ و�أ�صول النظريات والأفكار يفجمال التخ�ص�ص .
 يعر�ض احلقائق واملفاهيم ذات العالقة من املجاالتالأخرى .
 يهتم بفهم طالبه للمفاهيم والأفكار الرئي�سة يفجمال التخ�ص�ص .
 -2من حيث درجة التنظيم  /الو�ضوح :يجب �أن:
 ي�شرح ب�شكل وا�ضح من دون التبا�س �أو تعقيد. يح�ضر ويرتب جيد ًا ملحا�ضرته. يحدد معامل حما�ضرته والنقاط الرئي�سة والفرعيةمنها .
 يكون حري�ص ًا وحمدد ًا يف �إجاباته لأ�سئلة الطالب. يلخ�ص النقاط الرئي�سة والهامة يف حما�ضرته. -ي�صنع �أحداث ًا تعليمية لكل حما�ضرة �أو ف�صل

التدريس اجلامعي الفعال
 يبدو م�ستمتع ًا بالتدري�س يف املحا�ضرة. يظهر حما�سة جتاه املو�ضوع الذي يدر�سه. يظهر اجتاه ًا �إيجابي ًا نحو الطالب وقدراتهم الذهنيةوالعلمية.
 يتنوع يف م�ستوى �أدائه ال�صوتي والتعبريي بني االرتفاعواالنخفا�ض .
 -ميتلك روح الدعابة واملرح مع طالبه .
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تدري�سي.
 يحدد ما يعتربه على درجة عالية من الأهمية يف كلحما�ضرة.
 -3من حيث تفاعل الأ�ستاذ اجلامعي مع جمموعة
الطالب :يجب �أن:
 ي�شجع الطالب على النقا�ش يف القاعات التدري�سية. ي�شجع الطالب على امل�شاركة وتبادل املعارفخ�صائ�ص الأ�ستاذ اجلامعي الفعال كما يراه الكثري
واخلربات فيما بينهم.
من باحثي علوم الرتبية واخلرباء واملمار�سني ملهنة
 يتثبت من حتقق الأهداف التعليمية من خالل طرحالتدري�س اجلامعي:يجب �أن:
الأ�سئلة.
 ي�شجع طالبه على نقد ما لديه من �أفكار و�آراء. يظهر متكن ًا واحرتام ًا لتخ�ص�صه العلمي يدع طالبه يطبقون املفاهيم تدلي ًال على فهمهم ملاوالتخ�ص�صات ذات العالقة.
تعلموه.
 يح�ضر جيدا ملحا�ضراته. يتعامل مع الطالب ب�شفافية وحيادية تامة لك�سب يتدرج يف �أ�سلوبه من املعلوم �إىل املجهول ومن ال�سهلثقتهم واحرتامهم.
�إىل ال�صعب.
 يظهر اهتمامه بالطالب (على امل�ستويني الأكادميي ي�شري �إىل تطبيقات النظريات واملفاهيم العلمية يفوالإن�ساين).
الواقع العملي.
 يتعرف بطالبه ويحييهم خارج القاعات التدري�سية. ي�شجع طالبه على �إبداء �آرائهم ومقرتحاتهم. يتيح الفر�صة لطالبه لكي يلتقوا به خارج �إطار يظهر حما�سة وا�ضحة ملا يدر�سه.املحا�ضرة الر�سمية.
 يهتم بتحقيق طالبه لدرجة من التقدم والتفوق يحرتم طالبه ب�صفتهم �أ�شخا�ص ًا بالغني را�شدين لهمالعلمي.
حق االحرتام والتقدير.
 يكون لديه روح املرح والدعابة واملتعة يف الأداءواحلديث.
 -4من حيث الن�شاط  /احلما�سة/االهتمام :يجب �أن:
 ي�ستخدم املعينات ال�سمعية والب�صرية وتكنولوجيا يظهر لطالبه درجة عالية من الن�شاط واحلما�سة يفالتعليم بكفاءة عالية يف حما�ضراته.
الأداء.
 ي�شجع طالبه ويحفزهم على التعلم امل�ستقل يكون لديه �أ�سلوب ممتع وجذاب يف التدري�س.(الذاتي).

 يعطي تغذية راجعة منا�سبة. يظهر درجة من املرونة يف املنهج الدرا�سي و�أ�ساليبالتدري�س.
 يثق يف نف�سه وقدراته وفيما يقول �أو يفعل. يعرف �أمناط تعلم طالبه ويراعي الفروق الفرديةبينهم.

منظم ومنا�سب مع �إعطاء طالبه امل�صادر التي ت�ساعدهم
على التعلم ،وكذلك ت�شجيعهم على اال�ستف�سار وطرح
الأ�سئلة.

 -3النموذج
وفيه يعترب الأ�ستاذ �أن التدري�س فر�صة جيدة ميكن من
خاللها الت�أثري يف طالبه و�إعطا�ؤهم منوذج ًا جيد ًا وقدوة
ورغم االعتقاد ال�سائد لدى الكثريين �أن الأ�ستاذ املبدع �صاحلة ميكن االقتداء بها وحماولة تقليدها.
وامللهم ال ي�صنع ولكنه يولد ولديه فطرة التدري�س الفعال،
ال ،وهو �أن الكثري  -4الميسرFacilitator
�إال �أن هناك اعتقاد �آخر ،قد يكون �أكرث قبو ً
من الأكادمييني ميكنهم التدري�س بفعالية و�إبداع ،ولكنهم
وفيه يركز الأ�ستاذ اجلامعي على طبيعة العالقة بينه
يحتاجون فقط �إىل درجة عالية من الت�أهيل والتنظيم وبني طالبه فتجده يوجههم وير�شدهم �إىل تنمية قدراتهم
والتخطيط.
الذاتية يف التعلم مع تقليل اعتمادهم عليه ب�صفته حمور ًا
فالكثري من الطالب يرغبون يف �أن يفهموا و�أن يتعلموا ،رئي�س ًا يف العملية التعليمية وهو ما يعرف با�سم (التعلم
وهذا هو دور الأ�ستاذ ليب�سط ويي�سر لهم تلك الرغبات ،لأن الذاتي �أو امل�ستقل) ،وهو من �أن�سب الطرق التي ت�ساعد على
خلق جيل ي�شعر مب�س�ؤوليته يف التعلم مدى احلياة Long life
التدري�س ميثل �أحد �أ�شكال االت�صال ثنائي االجتاه ،فيلعب
الطالب دور ًا ن�شيط ًا وفاع ًال (فقد �أن�شئت اجلامعات ليتعلم .learning
الطالب ،ال ليدر�س الأ�ستاذ) .وهكذا يكون الطالب هو حمور  -5املفو�ض Delegator
العملية التعليمية  .Student centered learningوعالقة
وفيه يركز الأ�ستاذ اجلامعي على منح طالبه درجة عالية
الأ�ستاذ اجلامعي بالطالب ،هي �أ�شبه بالعالقة بني املتغري من حرية الت�صرف يف اختيار ما يرغبون يف تعلمه ويعتمدون
امل�ستقل واملتغري التابع يف علم الإح�صاء ،فكل قيمة م�ضافة كلية على �أنف�سهم وي�شجعهم على �إجراء امل�شروعات ب�شكل
�إىل الأ�ستاذ اجلامعي ،هي قيمة م�ضافة �إىل الطالب ،حيث �أكرث ذاتية وا�ستقاللية دومنا حتديد الأطر والو�سائل
ُيعد الأ�ستاذ اجلامعي حجر الزاوية يف جعل العملية التعليمية والآليات ،وهذا ي�ؤدى �إىل تنمية الإبداع لديهم وينمي قدرتهم
ممتعة ومفيدة وقادرة على حتقيق �أهدافها.
على حتديد الأهداف واتخاذ القرار.
�أمناط التدري�س :
يتباين النمط التدري�سي للأ�ستاذ اجلامعي ،ويف ذلك
ال�ش�أن يق�سم علماء الرتبية الأمناط التدري�سية تبع ًا لعدد من
املحاور ،منها الطريقة التي ي�صل بها املحا�ضر �إىل طالبه،
ونظرتهم لعملية التعلم و�صفاتهم ال�شخ�صية وت�أثريهم يف
الطالب ،ويف ذلك املنحى يق�سم (� )1996 ,Garashأمناط
التدري�س لدى الأ�ستاذ اجلامعي �إىل خم�سة �أق�سام هي:
Teaching styles

Model

لكن ذلك ال يعني بال�ضرورة ارتباط كل �أ�ستاذ جامعي �أو
حما�ضر ب�صفة �أو منط وحيد من الأمناط اخلم�سة ال�سابقة،
و�إمنا ميكنه اجلمع بني منطني �أو �أكرث منها ،وكلما طبق �أكرث
من منط منها كان �أكرث ت�أثري ًا وتلبية الحتياجات طالبه� ،إذ
يتوافق ذلك �أي�ض ًا مع �أمناط تعلمهم ،التي ميكن تق�سيمها
�أي�ض ًا �إىل م�ستويات ثالثة وهي طالب ذوو منط تعليمي عايل
الرتكيب �أو متو�سط الرتكيب �أو منخف�ض الرتكيب.
عنا�صر التدري�س اجلامعي الفعال

 -1اخلبري
وفيه يهتم الأ�ستاذ اجلامعي بنقل املعلومات �إىل طالبه �أو ً
ال  :الإعداد Preparation
من خالل خربته الوا�سعة بطريقة تثري لديهم التحدي
ينجح �أي م�شروع بقدر ما ي�أخذ حقه من التخطيط اجليد،
والدافعية لتح�سني مهاراتهم وكفايتهم يف جمال التخ�ص�ص .والتدري�س اجلامعي لي�س ا�ستثناء ًا ،وميكن تق�سيم الإعداد �أو
ويف ذلك يكرث الأ�ستاذ من الأمثلة واالرتباطات ذات العالقة التخطيط للمقرر الدرا�سي �إىل ثالث مراحل متداخلة وهي:
بالواقع العملي واملمار�سة الفعلية.
 الإعداد والتخطيط الإ�سرتاتيجي للمقرر واملادةالعلمية ب�شكل عام.
 -2امل�سئول Responsible
 الإعداد والتخطيط املرحلي (التنفيذي) ملجموعةوفيه يهتم الأ�ستاذ اجلامعي بتقدمي حما�ضراته ب�شكل
حما�ضرات �أو مكون من املقرر.
Expert
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Comfort and safe

learning environment

تعتمد العالقة بني الأ�ستاذ اجلامعي وطالبه يف جزء كبري
منها على املناخ والبيئة التي ي�صنعونها مع ًا ،ومن العوامل
الهامة التي ميكن للأ�ستاذ اجلامعي من خاللها �أن يوفر بيئة
تعليمية �آمنة ومريحة ومثمرة:
 �إظهار �شعور واجتاه �إيجابي نحو طالبه وم�ستقبلهمالأكادميي.
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 -3الإعداد الذهني
�إن مهمة تقدمي حما�ضرة فاعلة لي�ست باملهمة ال�سهلة،
بل �إنها حتتاج �إىل الإعداد الذهني اجليد� ،إذ يتطلب ذلك
حتقيق املعادلة ال�صعبة ،وهي �أن تكون يف املقام الأول
حمرتف ًا ومتمكن ًا من املادة العلمية للمو�ضوع الذي تدر�سه
للطالب ويف نف�س الوقت جتعله ب�سيط ًا لدرجة ي�ستوعبها
Intellectual preparation

� -2إيجاد بيئة تعلم مريحة و�آمنة

التدريس اجلامعي الفعال

الطالب الذين لي�س لديهم �أي خربة �أو معرفة �سابقة لهذا
 الإعداد �أو التخطيط الذهني خالل املرحلتنياملو�ضوع .كما �أن �سلوك الأ�ستاذ اجلامعي واجتاهاته ت�ؤثر
ال�سابقتني.
وكل من هذه املراحل هام لتقدمي تدري�س جامعي ناجح بدرجة كبرية على �إجناز طالبه وحتقيق �أهداف املحا�ضرة،
ومن املهم �ضبط ذلك ال�سلوك واالجتاه قبل بدء املحا�ضرة،
وفعال ،كما �أن لكل منها طبيعته وطريقته اخلا�صة.
�إذ �أن حتقيق الأهداف الوجدانية لدى الطالب ال يقل �أهمية
 -1الإعداد الإ�سرتاتيجي Strategic preparation
عن حتقيق الأهداف املعرفية و املهارية.
الإعداد اال�سرتاتيجي للمقرر الدرا�سي من ال�ضروري
ثاني ًا  :التدري�س Teaching delivery
�أن ي�أخذ يف االعتبار خلفية الطالب وخرباتهم ال�سابقة،
لي�س هناك قدر حمدد من الإعداد �أو �أ�سلوب حمدد
كذلك �إ�ضافة ملحة تاريخية عن ن�ش�أة وتطور املو�ضوع الذي
تعد فيه مقرر ًا جديد ًا وحتديد عالقة هذا املو�ضوع بالعلوم للتدري�س ي�ضمن جناح املحا�ضرة� ،إذ �أن هناك الكثري
واملو�ضوعات الأخرى ،ولو ب�شكل ب�سيط كي ي�ساعد الطالب من املعلومات املتاحة عن �أ�ساليب وطرق تقدمي العرو�ض
واملحا�ضرات الفاعلة والناجحة واال�ستخدام اجليد
على الفهم ويجذب انتباههم �إىل املقرر وحمتوياته.
للتكنولوجيا وغريها ،ولكن هناك عوامل عدة قد تكون �أقل
 -2الإعداد التنفيذي Executive preparation
و�ضوح ًا ولكنها �أكرث ت�أثري ًا يف حتقيق تدري�س فاعل وناجح،
ي�أتي ذلك بعد االنتهاء من �إعداد التكوين العام للمقرر وفيما يلي تلخي�ص ًا لأهم تلك العوامل:
وحتديد املادة التعليمية له .فيكون �إعداد ما ي�سمى بخطة
 -1احلمــا�سة Enthusiasm
الدر�س ()Lesson Planلكل حما�ضرة �أو معمل �أمر ًا حتمي ًا،
�إن الفتور وامللل باملحا�ضرة مر�ض خطري ومعد ي�صيب
كذلك يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار الوقت وامل�صادر املتاحة
لعملية التعلم يف �أثناء عملية الإعداد املرحلي للمحا�ضرة �أو الطالب ،كما �أن احلما�سة لي�ست بال�شيء الذي ميكن تقم�صه
احل�صة العملية .وي�أتي ذلك من خالل التدريب والتجربة �أو التظاهر به ،وال �شك �أن احلب اجلم للمو�ضوع وللتدري�س
والتحقق من العرو�ض ومنا�سبتها �أو مراجعة النقاط الهامة يف حد ذاته يعد ميزة ن�سبية لدى الأ�ستاذ اجلامعي� ،إذ يوفر
والت�شديد عليها وكذلك �أهم الأ�سئلة ،ويكون الإعداد املرحلي �ضمانة للحما�سة والطاقة املتجددين للمقرر طوال الف�صل
ملحا�ضرة �أو جمموعة حما�ضرات هام ًا يف حال ا�ستخدام الدرا�سي ،وقد ثبت �أن الطالب يعطونه قيمة ووزن ًا �أكرب مما
طريقة �أو �أ�سلوب جديد للعر�ض �أو التدريب الطالبي �أو غري يتوقعه الأ�ستاذ عند �إبداء �آرائهم يف تدري�س املقرر .ولن
ذلك ،وخطة املحا�ضرة /املعمل هي �أ�شبه ما تكون بال�سيناريو ي�ستطيع الأ�ستاذ الناجح واملت�ألق �أن يلهم طالبه دون �أن يكون
الذي يحدد ب�شكل دقيق كيف �ست�سري الأمور داخل قاعة متحم�س ًا وي�ستثري حما�س طالبه ورغبتهم يف املعرفة والتعلم،
ويف هذا ال�صدد ميكن ت�صنيف الأ�ساتذة اجلامعيني يف عدة
املحا�ضرات خالل الفرتة الزمنية املحددة.
انظر ملحق ( )2(،)1خلطة املحا�ضرة واحل�صة م�ستويات فمنهم متوا�ضع الأداء وهو الذي ال يفعل �شيئ ًا وال
العملية.
يرتك �أثر ًا يف طالبه ،ومنهم العادي الذي يخرب باحلقائق
واملعلومات دومنا تو�ضيح �أو ربط �أو ا�ستنباط ومنهم اجليد
الذي يعمد �إىل العر�ض والتو�ضيح واال�ستدالل ومنهم الرائع
وملعرفة املزيد عن خطة املحا�ضرة �أو املعمل ،ميكنك الت�سجيل ب�أحد
الربامج التدريبية بالعمادة عن التدري�س اجلامعي الفعال والتخطيط
واملتميز الذي يلهم طالبه ويرتكهم يف حالة من ال�شغف
للتدري�س
والرغبة �إىل املزيد من املعرفة والتعلم.

 متكن واقتدار وكفاءة علمية يف جمال التخ�ص�ص. �إظهار حب وحما�س للمو�ضوع الذي يدر�سه. تخري �أن�سب و�أف�ضل طرق العر�ض للمكونات املختلفةمن املقرر.
ويف البيئة التعليمية الآمنة واملريحة ،ي�ستطيع الطالب
�أن ي�سهموا وي�شاركوا بفعالية يف املوقف التعليمي ،ويتبادلوا
اخلربات والأفكار مع املحا�ضر وفيما بينهم بدرجة عالية
من التفاعل.
� -3إظهار الكفاءة العلمية واحرتافية الأداء

Competency

and professioncy

�إن �إحدى �أهم طرق االت�صال الفاعلة بني الأ�ستاذ
اجلامعي وطالبه ،هي �إظهار منوذج ومثال للكفاية والكفاءة
العلمية والتدري�سية� ،إذ يحتاج العديد من الطالب �إىل تنمية
قدراتهم الذهنية و�صقل قدراتهم العلمية واكت�ساب اخلربات
من خالل التفاعل مع الأ�ستاذ اجلامعي ،ولذا يجب �أن ي�شجع
الأ�ستاذ طالبه على االت�صال به ويبدي ا�ستعداده مل�ساعدتهم
والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم .ومكاف�أة الطالب الذين يظهرون
هذا التميز والكفاية ،ولذلك طرائق و�سبل كثرية و�أب�سطها
على الإطالق امتداح وا�ستح�سان �إجابتهم �أو طرحه ل�س�ؤال
جيد مبو�ضوع املحا�ضرة وذلك �ضمانة ال�ستمرار تقدمهم
وتفوقهم .
 -4ال ــو�ضوح
يعلم الكثري من ذوي اخلربة بالتدري�س �أن ال�شرح الوا�ضح
اجللي ملدة ع�شر دقائق واملدعوم بالت�صميم والتنفيذ اجليد
للمادة التعليمية واملوقف التعليمي ميكن �أن يوفر �ساعات من
الوقت وخا�صة مع طالب قد ال ميلكون مهارات اللغة والفهم
الكافية .واملق�صود هنا هو الو�ضوح بكل ما تعنيه الكلمة من
معنى ،كو�ضوح العر�ض وال�صور والأ�شكال والتن�سيق والأفكار
والأهداف التعليمية .وي�أتي ذلك كله يف �إطار التخطيط
املرحلي �أو التنفيذي للمحا�ضرة� ،إذ يتحتم على الأ�ستاذ
اجلامعي �أن يراجع حما�ضرته مع نف�سه �أو مع زميل �آخر،
للتحقق من و�ضوح كل ما تقدم .كذلك ف�إن و�ضع تو�صيف
وا�ضح وجيد للمقرر( )Syllabusمن الأمور الهامة مبكان يف
�إطار التخطيط الإ�سرتاتيجي للمقرر والتي ت�ساعد الطالب
كثري ًا على فهم اخلطوط العري�ضة والأطر احلاكمة للمقرر
الدرا�سي .والو�ضوح هو �أحد �أهم مبادئ التعلم وكذلك من
�أهم العوامل امل�ساعدة على جناح الر�سالة باملوقف التعليمي
باعتباره �أحد �أ�شكال عملية االت�صال.
Clarity

 -5العالقة مع الطالب
�إن روح املرح والدعابة من قبيل تهيئة البيئة التعليمية
الآمنة واملريحة وخلق عالقة ي�سودها الود والدفء بني
الأ�ستاذ وطالبه لهو �أمر م�ساعد كثري ًا يف حتقيق �أهداف
حد �سواء ،ويتوافق ذلك مع قوله
املقرر واملحا�ضرة على ٍ
تعاىل «ولو كنت فظ ًا غليظ القلب النف�ضوا من حولك»
وكذلك حديث امل�صطفي �صلى اهلل عليه و�سلم «ما جعل
الرفق يف �شيء �إال زانه وما نزع منه �إال �شانه» .فتعامل مع
طالبك من منطلق معاملة الكبري للكبري ،ولي�س من منطلق
معاملة الكبري لل�صغري �أو العامل للجاهل ،وال يعني بال�ضرورة
�أن يكون املرح والدعابة وخفة الظل يف �إلقاء النكات ،فهذا
نادر ًا ما يكون �أ�سلوب ًا منا�سب ًا ولكن بد ًال منه ميكنك التعليق
على بع�ض املواقف بكلمات ب�سيطة ومرحة �أو �أن ت�سقط
�إ�سقاط ًا طريف ًا وغري خمل من قبيل امل�شابهة �أو املقابلة �أو
�أن تبد�أ حما�ضرتك بق�صة ق�صرية وطريفة ذات ارتباط
وعالقة مبو�ضوع املحا�ضرة �أو �أن تطلب من �أحد طالبك
�أن يروي موقف ًا �شخ�صي ًا مرتبط ًا باملو�ضوع وفيه من املرح
�أو الفكاهة ما يجعل اجلو العام للمحا�ضرة �سعيد ًا ومبهج ًا.
ومن الأ�ساليب الفاعلة �أي�ض ًا التعبري الرمزي من خالل بع�ض
الر�سوم الكاريكاتريية واملرحة وذات العالقة باملو�ضوع وذلك
على املادة التعليمية التي تعطيها للطالب ،فذلك يحقق مبد�أ
املرح والدعابة كما �أنه ي�ساعد الطالب �أي�ض ًا على التذكر
عند ا�سرتجاع املعلومات الرتباطها مبوقف �أو �صورة.
Relationship

 -6االبتعاد عن امل�صطلحات الغام�ضة
غالب ًا ما يلج�أ الأكادمييون �إىل ا�ستخدام امل�صطلحات
والتعبريات العلمية امل�ستخدمة يف جمال تخ�ص�صهم والتي
اعتادوا عليها ،وذلك من دون ق�صد �أو وعي ،فيجب االنتباه
�إىل ذلك وخا�صة مع الطالب اجلدد الذين لي�س لديهم
فكرة م�سبقة عن التخ�ص�ص ،لأن ذلك قد يفقدهم االهتمام
واحلما�سة لعدم معرفتهم بتلك امل�صطلحات .و�إن كان من
ال�ضرورة �أن يعلمها الطالب فتحقق من �إعطائها لهم يف
بداية املقرر مع تعريفها وو�صفها لهم حتى ميكنهم متابعتك
والتفاعل معك .لذلك يف�ضل اللجوء يف كثري من احلاالت �إىل
�إعطاء جزء من حمتوى املادة العلمية عن �أهم امل�صطلحات
امل�ستخدمة والواجب على الطالب فهمها ومعرفتها وخا�صة
يف املحا�ضرات الأوىل من املقرر الدرا�سي.
Jargons
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التدريس اجلامعي الفعال
امل�ستوى املعريف للمحا�ضرة
تغطي املحا�ضرة يف كثري من الأحيان احلد الأدنى من
امل�ستوى املعريف واملتمثل يف املعرفة  Knowledgeوالفهم
 Understandingوال تركز عادة على م�ستويات التفكري
العليا مثل التحليل والرتكيب والتقومي ،فهي �إذن تهتم ب�شرح
النظرية وتعطي �إطار ًا عام ًا للمحتوى لتي�سري عملية التعلم
لدى الطالب.
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بع�ض �إ�سرتاتيجيات التدري�س الفعال التي ميكن
تطبيقها
تتعدد طرق و�أ�ساليب التدري�س الفعال ،وتختلف درجة
�أهميتها وم�ستوى تطبيقها ح�سب املو�ضوع و�أمناط تعلم
الطالب و�أمناط التدري�س لدى املحا�ضر واملوقف التدري�سي
جملة ،وكذلك ح�سب فل�سفة ور�ؤية التدري�س لدى امل�ؤ�س�سة
التعليمية .ويف هذا املقام �سوف يتم التعر�ض لبع�ض طرق
و�أ�ساليب التدري�س الفعالة و�أكرثها �شيوع ًا وا�ستخدام ًا مميزات املحا�ضرة
والتي ميكن لع�ضو هيئة التدري�س ا�ستخدامها وتطبيقها يف
 ميكن ا�ستخدامها مع �أي عدد من الطالب حيث متثلاملحا�ضرة.
االختيار ال�شائع لل�شعب ذات الأعداد الكبرية.
 حتفز املحا�ضرة اجليدة الطالب على تعميق القراءة�أو ً
ال  :املحا�ضرة Lecture
وتعليم �أنف�سهم.
يقول ماكت�شي � 1999إن الأ�ستاذ اجلامعي الفعال هو
 ت�ساعد الأ�ستاذ اجلامعي على �إدارة القاعات التدري�سيةالذي يجمع بني موهبة الدار�س والكاتب واملخرج والكوميديان
ب�سهولة.
والعار�ض والأ�ستاذ يف ن�سيج واحد ي�سهم يف تعلم الطالب.
ورغم �أن املحا�ضرة هي تقريب ًا �أقدم طرائق التدري�س �إال �أنها ال عيوب املحا�ضرة
 يكون الأ�ستاذ يف املحا�ضرة هو حجر الزاوية وحمورتزال �أكرثها �شيوع ًا يف التدري�س بجميع جامعات العامل .ولكن
العملية التعليمية وال يراعي �أمناط التعلم املختلفة
ال�س�ؤال الهام هو كيف يجعل ع�ضو هيئة التدري�س حما�ضرته
للطالب.
جذابة وفاعلة ؟
 م�شاركة الطالب باملحا�ضرة متوا�ضعة ومتثل احلدو�صف املحا�ضرة
الأدنى� ،إذ �أنها ال ت�شجع غالب ًا على التفاعل.
تهدف املحا�ضرة �إىل تقدمي املعلومات واملعرفة ،فيتحدث
 يعتمد التعلم من خالل �أ�سلوب املحا�ضرة على قدرةفيها الأ�ستاذ لفرتة زمنية حمددة ،وي�سجل الطالب �أهم
الطالب على ت�سجيل املالحظات وتدوينها وحتديد
النقاط مع �إتاحة الفر�صة لطرح بع�ض الأ�سئلة التو�ضيحية
�أهميتها الن�سبية.
من قبل الطالب �أو املحا�ضر .كما ت�ستخدم املحا�ضرة �أي�ض ًا
 متثل عملية ات�صال ذات اجتاه واحد ( من الأ�ستاذلإعطاء فكرة عامة عن مو�ضوع ما وت�شجيع الطالب وحفزهم
�إىل الطالب ) ويظل املحا�ضر دائما ً هو امل�صدر
على قراءات �أخرى �أكرث عمق ًا.
الرئي�س للمعرفة.

ثاني ًا :العرو�ض التو�ضيحية/الأداء

متى ي�ستخدم �أ�سلوب املحا�ضرة
تكون املحا�ضرة �أكرث فائدة لإعطاء مقدمة عامة ملو�ضوع Demonstrations / Performance
ما �أو اخلطوط العري�ضة واملفاهيم الأ�سا�سية ،ويتبعها بعد
ذلك ن�شاطات فردية �أو جماعية �أكرث فعالية (وهذا ما و�صف العرو�ض  /الأداء
الغر�ض من هذه الطريقة هو �شرح وتو�ضيح املفاهيم
ي�سمى باملحا�ضرة التفاعلية  Interactive lectureوالتي
يحاول الأ�ستاذ اجلامعي من خاللها خلق درجة من التفاعل والنظريات من خالل �أمثلة وا�ضحة وحمددة و�إعطاء منوذج
للأداء ال�سليم واجليد للمهارة التي يتوقع �أن يجيدها الطالب
وامل�شاركة الطالبية).
كنتيجة لعملية التعلم .وتقدم العرو�ض من خالل املحا�ضرة
مقرتحات لتقدمي حما�ضرة فاعلة
�أو املعمل وقد ي�صحبها �أداء املهارة من قبل الطالب حتى
توفر الوقت والإمكانات.
حدد اخلطوط العري�ضة والنقاط الرئي�سة ملحا�ضرتك.
ال حتاول �شرح �أكرث من  5 -4مفاهيم رئي�سة خالل فرتة امل�ستوى املعريف للعرو�ض /الأداء
زمنية قدرها  50دقيقة  ،ف�إن ذلك ي�سمح مبناق�شة كل
متثل العرو�ض مبفردها م�ستوى الفهم �أو التطبيق ملفاهيم
مو�ضوع يف فرتة زمنية تراوح بني  12 -10دقيقة .وهى عامة مت �شرحها بالقاعات الدرا�سية ،يف حني ينفذ الأداء من
�أن�سب فرتة للرتكيز واالحتفاظ ب�أكرب قدر من املعلومات قبل الطالب �أنف�سهم لتعلم املهارة الواجب اكت�سابها وهو ما
والقدرة على ا�سرتجاعها بعد فرتة من الزمن  Retentionيعرف بالتعلم املهاري �أو التجريبي .Experiential learning
.span time
مقارنة بني طريقتي العر�ض والأداء
ابد�أ املحا�ضرة بتلخي�ص �سريع وموجز عن املحا�ضرة
 تكون م�شاركة الطالب كبرية يف الأداء �إذ تتاح لهمال�سابقة �إذا كان املو�ضوع م�ستمر ًا �أو ب�س�ؤال �أو مثال �أو
الفر�صة للممار�سة والتجريب على عك�س العر�ض.
ق�صه جلذب االنتباه �إىل م�ضمون املحا�ضرة.
 يزيد اهتمام الطالب يف الأداء لأنهم يتعاملون مع واقعفرق ب�شكل وا�ضح عند االنتقال من نقطة رئي�سة �إىل
حقيقي وملمو�س.
�أخرى لفظي ًا و�صوتي ًا.
 تعترب العرو�ض الطريقة الأف�ضل لتعلم املهارات النف�سا�ستخدم املقدمات امل�شوقة كمذيبات الثلج Icebreakers
حركية .Psychomotor skills
جلذب االنتباه مع جعلها ب�سيطة ووا�ضحة وخا�صة يف حالة
 ال تتاح فر�ص مت�ساوية جلميع الطالب لر�ؤية العرو�ضال�سماح للطالب ب�أخذ ن�سخة من املادة التعليمية.
�إال �إذا كانت التعليمات والإجراءات بخط وا�ضح �أو مت
اكتب الأ�سماء والتعبريات وامل�صطلحات غري املعروفة
ت�صويرها وعر�ضها من خالل جهاز عر�ض الفيديو.
 Jargonsعلى اللوحة ب�شكل م�ستمر.
 ي�ستغرق الرتتيب لإجراء العرو�ض وقت ًا وجهد ًا و�أحياناًا�ستخدم الأمثلة املنا�سبة واجلمل املوازية Paraphrasing
يحتاج �إىل ترتيبات خا�صة.
كلما �أمكن ذلك لتو�ضيح الأفكار الرئي�سة باملحا�ضرة.
ً
 غالبا ال جترى العرو�ض كما هو خمطط لها بال�ضبطاطرح الأ�سئلة ملعرفة اخلربات ال�سابقة للطالب ولتحديد
وقد ال يت�سع الوقت لتكرارها للو�صول �إىل الطريقة
درجة فهمهم وا�ستيعابهم للمو�ضوع.
املثلى لتنفيذ املهارة.
خل�ص النقاط الرئي�سة بنهاية املحا�ضرة ،و�أ�شر �إىل
مو�ضوع املحا�ضرة القادمة.
متى ت�ستخدم �أ�سلوب العرو�ض /الأداء
ال تنتقل من مفهوم �إىل �آخر حتى تتحقق من فهم
تكون العرو�ض �أكرث فاعلية وت�أثري ًا وفائدة �إما للت�شديد
الطالب له.
على �أحد املفاهيم وتو�ضيحها �أو تي�سري تذكر املهارة
وتطبيقها.
وملعرفة املزيد عن خ�صائ�ص املحا�ضرة الفاعلة وما يتوجب عليك
فعله قبل و �أثناء وبعد املحا�ضرة ،ميكنك الت�سجيل ب�إحد برامج التدري�س
اجلامعي الفعال بعمادة تطوير املهارات
skills@ksu.edu.sa
www.dsd.ksu.edu.sa

34

مقرتحات لتقدمي عرو�ض � /أداء فعال
 -1اجعل العرو�ض ب�سيطة ومبا�شرة ووا�ضحة .
أجر العرو�ض مع تو�ضيح وو�صف ملا يجب �أن ينظر
ِ � -2
�إليه الطالب ويالحظه.
 -3ابذل ق�صارى جهدك حتى ينجح العر�ض من املحاولة
الأوىل.

ميكن معرفة املزيد عن تطبيق املناق�شة ب�صفتها و�سيلة وطريقة رئي�سة
للتدري�س من خالل برنامج التدري�س اجلامعي الفعال الذي تقدمه عمادة
تطوير املهارات..
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الطالب.
 ت�ساعد الطالب على الو�صول �إىل ا�ستنتاجات ومعارفجديدة.
 ت�ساعد الطالب على تلبية حاجاتهم الذهنية واملهنيةواملبادرة بطرح الأ�سئلة التي تثري لديهم �شغف ًا نحو
املعرفة.
 يكت�سب الطالب مهارة وخربة طرح ال�س�ؤال واالت�صالمع الآخرين وتنمية مهارات احلوار الفعال والبناء.

التدريس اجلامعي الفعال

� -4إذا كان الطالب �سي�شاركون يف �أداء املهارة الحق ًا،
ا�ستخدم نف�س الأدوات والأجهزة التي ا�ستخدمتها يف
العر�ض التو�ضيحي.
عيوب املناق�شة
 -5حتقق من �أن كل طالب يرى العر�ض بو�ضوح.
 تعد طريقة املناق�شة� ،أقل الطرق فعالية يف نقلأعط الطالب و�صف ًا لفظي ًا ومكتوب ًا ميثل الإجراءات
ِ � -6
احلقائق واملعلومات.
خطوة بخطوة.
 ت�ستهلك وقت ًا طوي ًال وتثري اجلدل وقد حتدث بع�ض -7ميكنك �إتباع �أ�سلوب ( الكل ـ الأجزاء ـ الكل ) يف
الفو�ضى وعدم املو�ضوعية� ،إذا مل ي�ضبط الأ�ستاذ
تقدمي العرو�ض التو�ضيحية.
املحا�ضر �إيقاع املناق�شة ويحدد بدقة حمورها
 -8حتقق من �أن كل طالب قد �أدى �أداء ًا �صحيح ًا وا�ستقبل
وم�سارها.
تغذية راجعة عن الأخطاء التي ارتكبها.
 يكون عدد الطالب باملحا�ضرة عام ًال حمدد ًا ملدى�إمكانية ا�ستخدام هذا الأ�سلوب� ،إذ قد ال ميكن
ثالث ًا  :املناق�شةDiscussion :
ا�ستخدامه يف حالة التدري�س للأعداد الكبرية.
و�صف املناق�شة
يتوقع �أن تكون �إ�سرتاتيجية التدري�س املبنية على املناق�شة متى ت�ستخدم �أ�سلوب املناق�شة؟
تفعي ًال للمناق�شة احلرة بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب
املناق�شة هي الأ�سلوب الأكرث �شيوع ًا وفاعلية عند امتالك
وكذلك بني الطالب �أنف�سهم ،وتتميز طريقة املناق�شات الطالب خلربات ومعلومات �سابقة عن املو�ضوع ،وقد يكون
ب�أن يقدم املحا�ضر جمموعة من الأ�سئلة اال�ستك�شافية /من الأف�ضل ا�ستخدامها بعد عدة حما�ضرات من درا�سة
اال�ستنباطية بغر�ض معرفة مدى فهم الطالب للمو�ضوع مو�ضوع ما� ،أو عند احلديث عن بع�ض املو�ضوعات وامل�شكالت
وتف�سرياتهم و�آرائهم حوله وما لديهم من �أ�سئلة متعلقة به .العامة وامل�شرتكة ،وتكون هذه الطريقة �أكرث فاعلية حني
يريد الأ�ستاذ اجلامعي �أن يك�سب الطالب ممار�سة التحليل
امل�ستوى املعريف لطريقة املناق�شة
والتقومي.
يتوقف امل�ستوى املعريف ال�ستخدام طريقة املناق�شة
ك�إ�سرتاتيجية للتدري�س على م�ستوى ال�س�ؤال الذي يطرحه مقرتحات لتطبيق �أ�سلوب املناق�شة بفعالية
 كن وا�ضح ًا بخ�صو�ص الهدف من املناق�شة ،حددالأ�ستاذ اجلامعي .ف�إذا كان ال�س�ؤال مغلق النهاية �أو حمدد
عالقة ذلك بتحقيق �أهداف املقرر ب�شكل عام.
الإجابة فهو ال يعدو �أكرث من مراجعة ملحتويات املو�ضوع،
 �إن كان ذلك متاح ًا ،فرتب الطالب بالقاعة التدري�سيةوهو بذلك ميثل احلد الأدنى من امل�ستوى املعريف كالتذكر
بطريقة جتعلهم يواجهون بع�ضهم من دون الرتكيز
واال�سرتجاع� ،أما �إذا كانت الأ�سئلة املوجهة مفتوحة النهاية
على الأ�ستاذ وتوجيه الأنظار �إليه بدرجة رئي�سة.
ف�إن ذلك يعطي فر�صة �أكرب للطالب للتحليل والتقومي
 �أعط الطالب �شيئ ًا يقر�ؤونه قبل املناق�شة لإعدادهموالرتكيب.
ذهني ًا مع حتديد بع�ض الأفكار حول �إطار املناق�شة.
 اطرح �أ�سئلة مفتوحة النهاية وحتتمل �أكرث من �إجابة.مميزات املناق�شة
 ال تبادر ب�إجابة الأ�سئلة التي تطرحها �إذا مل ي�ستجب ت�ساعد على ك�شف اخلربات ال�سابقة للطالب.الطالب مبا�شرة ،بل امنحهم وقت ًا للتفكري.
 ت�ساعد الأ�ستاذ اجلامعي على حتديد درجة فهم ت�ستخدم ب�صفتها �أداة وو�سيلة الختبار اجتاهاتالطالب و�آرائهم.

رابع ًا  :درا�سة احلالة :
و�صف درا�سة احلالة
يف هذه الطريقة يعر�ض ع�ضو هيئة التدري�س حالة من
الواقع العملي (وقد تكون احلالة افرتا�ضية) تتم متابعتها
و�شرحها خطوة بخطوة لت�أكيد مفاهيم عامة �أو نظريات متت
درا�ستها �أو لتعليم الطالب طريقة و�أ�سلوب حل امل�شكالت
واتخاذ القرارات .ولتطبيق درا�سة احلالة ب�شكل �صحيح،
يجب �أن يعطي الأ�ستاذ اجلامعي معلومات كافية عن احلالة
ت�سمح للطالب بتحديد امل�شكلة وبيان �أبعادها و�أ�سبابها
املحتملة والو�صول �إىل حلول واقعية ومنا�سبة لها ،من دون متى ت�ستخدم �أ�سلوب درا�سة احلالة؟
الإ�شارة �إىل احلل املنا�سب يف �أثناء طرح امل�شكلة ،فهي �أ�شبه
 تعترب درا�سة احلالة من �أن�سب طرق التدري�س �إذا كانتب�صياغة �سيناريو امل�سل�سالت البولي�سية الغام�ضة .لذا ،قد
عمليات حتتاج �إىل ربط
ت�شرح مراحل وخطوات وتتابع
ٍ
يحتاج الأ�ستاذ اجلامعي �إىل �أن ي�ؤلف (ي�صوغ) حالة حتاكي
وحتليل .كما تكون مفيدة ،حني تنقل الطالب تباع ًا من
الواقع ،وتعد ال�صياغة من �أهم عنا�صر و�أ�سباب جناح هذه
عملية �إىل �أخرى مع افرتا�ض العديد من ال�سيناريوهات
الطريقة .وقد تكون دار�سة احلالة ب�سيطة بالدرجة التي
والبدائل واحللول.
ت�ستغرق حما�ضرة واحدة فقط ملناق�شتها ،وقد تكون مركبة
بالدرجة التي حتتاج �إىل عدة �أ�سابيع وحتتاج �أي�ض ًا �إىل مقرتحات لتنفيذ درا�سة احلالة بفعالية
 حتقق من �أن درا�سة احلالة ت�صف بدقة وو�ضوح تتابعم�شاركة جمموعة من الطالب تتعاون فيما بينها ،فيما يعرف
العمليات املختلفة وتركز يف كل خطوة فيها.
با�سم التعلم التعاوين .Collaborative learning
 اخرت بع�ض درا�سات احلالة التي متثل مركز اهتمامامل�ستوى املعريف لدرا�سة احلالة
للطالب ك�أن تتعلق بخلفياتهم العلمية �أو خرباتهم
تهدف درا�سة احلالة �إىل تطبيق املفاهيم واملبادئ العامة
ومعلوماتهم عن املو�ضوع.
حلل م�شكالت عملية وحقيقية �أو �إىل حتليل وتقومي موقف
 و�ضح الغر�ض والهدف من درا�سة احلالة فهذا ي�ساعدحمدد �أو ظاهرة ما ا�ستناد ًا �إىل املخزون العلمي املرتاكم
الطالب يف حتقيقها ب�شكل �أف�ضل.
لدى الطالب خالل �سنوات الدرا�سة ال�سابقة.
 ال جتعل درا�سة احلالة معقدة ،ك�أن تت�ضمن بع�ضالفر�ضيات واملحددات التي جتعل الطالب يعجز عن
مميزات درا�سة احلالة
تف�سريها وحلها.
 تزيد درجة م�شاركة الطالب ،ومتنحهم الفر�صة �إذا كنت ت�ستخدم �أكرث من درا�سة حالة يف حما�ضرةلتطبيق ما تعلموه بالفعل.
واحدة فانتقل من الأ�سهل �إىل الأ�صعب بدرجة ت�ساعد
 ت�شجع على ا�ستخدام طبقات التفكري العليا من امل�ستوىالطالب على التحليل واال�ستنتاج واتخاذ القرار
املعريف ( � ) Upper cognitive skillsإذا مت تطبيقها
املنا�سب.
و�صياغتها �أو عر�ضها بالطريقة املنا�سبة.
 تعترب �أكرث ت�شويق ًا ومتعة الرتباطها بالواقع والتطبيقوملزيد من املعلومات عن ا�ستخدام درا�سة احلالة وغريها من الطرق،
العملي وامل�ستقبل املهني للطالب.
ميكنك الت�سجيل بربامج العمادة للتدري�س اجلامعي الفعال  /التعلم
 تعترب نتائجها قابلة للتطبيق والتعميم يف مواقفالن�شط /درا�سة احلالة.
تعليمية �أو تطبيقية م�شابهة.
Case Study

 -3يحتاج الطالب �إىل قاعدة كافية من املعلومات
(املبا�شرة وغري املبا�شرة) عن مو�ضوع درا�سة احلالة
للو�صول �إىل �أف�ضل احللول والنتائج .
 -4قد ال ت�صلح لال�ستخدام يف حالة ال�شعب ذات الأعداد
الكبرية.
 -5قد ال تنا�سب طالب ال�سنوات الدرا�سية الأولية
والطالب اجلدد حيث ت�شجع على التفكري النقدي وحل
امل�شكالت املبني على اخلربات واملعلومات املح�صلة
م�سبق ًا.
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عيوب درا�سة احلالة
 -1ت�ستهلك درا�سة احلالة من الأ�ستاذ اجلامعي وقت ًا
ماذا ميكنك �أي�ضا �أن ت�ستخدم �إىل جانب املحا�ضرة ؟
وجهد ًا كبريين لإعدادها بطريقة جيدة.
يحتاج العديد من الأ�ساتذة اجلامعيني �إىل البحث
 -2يحتاج الطالب �إىل وقت كاف لقراءة ودرا�سة احلالة
عن طرق تدري�س جديدة ومتنوعة لتقدميها خالل الف�صل
وحتديد النقاط احلرجة بها ومعرفة مفاتيح حلها.

طريقة التدري�س
املبا�شرة

مثال

الو�صف
الن�شاط الرئي�س هو تقدمي املعلومات

املحا�ضرات  -حلقات النقا�ش  -احلــوار  -الأفالم
ال�سينمائية � -أفالم الفيديو  -ال�شرائح ال�ضوئية -
العــرو�ض

�شبه املبا�شرة

الن�شاط الرئي�س هو تقدمي املعلومات ثم
�إعطاء تدريب جماعي للطالب

فرق اال�ستماع  -منتدى الطالب  -العرو�ض /الأداء
 -درا�سات احلالة -لعب الأدوار -امل ـحــاكاة

غري املبا�شرة

الن�شاط الرئي�س هو ت�شجيع الطالب على
ا�ستنباط وا�ستنتاج املعلومات والأفكار
املختلفة والتدريب عليها

املناق�شات  -جمموعات ت�ضامن ما بعد املحا�ضرة
 buzz groupالألــعاب التعليمية

املوجهة ذاتي ًا من الطالب

الن�شاط الرئي�س هو عمل الطالب على
بع�ض املواد التدري�سية مبفرده

التعلم من خالل الكمبيوتر  -حماكاة الكمبيوتر -
التعلم الذاتي  -الع�صف الذهني

املوجهة من املجموعات

الن�شاط الرئي�س هو عمل الطالب على
بع�ض املواد التدري�سية يف جمموعات

جمموعات حل امل�شكالت  -تدري�س الع�ضو ملجموعة
�أو فريق  -جمموعات تقومي الأداء

بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الفعال (الن�شط) الأخرى:
هي بع�ض الن�شاطات والطرق التدري�سية التي ي�شارك
فيها املتعلمون بفعالية بغر�ض اكت�ساب بع�ض املهارات
املعرفية والعملية وال�سلوكية باملمار�سة والتفكري فيما يقومون
بعمله .وتعتمد بدرجة كبرية على م�شاركة الطالب باعتبار
الطالب �شريك كامل يف العملية التعليمية ولي�س جمرد متلق
�سلبي ( )Passive receiverحيث يجب �أن يتحمل م�سئوليته
ّ
يف تعلمه وي�شارك ب�إيجابية وذلك لأنه �سيتذكر الكثري �أو

التدريس اجلامعي الفعال

الدرا�سي جلذب انتباه الطالب ولكنهم قد ال يوفقون يف
الو�صول �إىل حزمة من طرق و�أ�ساليب التدري�س ليختاروا
منها ما ينا�سب �أهدافهم التعليمية .ومن هذا الإطار ميكن
تق�سيم طرق التدري�س ب�شكل عام �إىل خم�سة �أق�سام رئي�سة،
وهي (طرق مبا�شرة – �شبه مبا�شرة – غري مبا�شرة –
موجهة ذاتي ًا من الطالب – موجهة من املجموعات).
وتعترب الطرق املبا�شرة هي الأن�سب عند تقدمي املعلومات

�أو ال�شرح والتو�ضيح ،بينما تعترب الطرق املوجهة ذاتي ًا �أكرث
منا�سبة عند تعلم بع�ض املفاهيم والنظريات واملعلومات
الأ�سا�سية .وكلما كانت املهام واملواقف التعليمية �أكرث تعقيد ًا
وحتلي ًال ،كلما زادت احلاجة �إىل الرتكيز على م�شاركة
الطالب بدرجة فعالة من خالل طرق غري مبا�شرة .وفيما
يلي قائمة بطرق التدري�س املختلفة التي تندرج حتت الأق�سام
اخلم�سة �سابقة الذكر.

رمبا كل ما تعلمه بينما قد ال يتذكر �إال القليل مما ي�سمعه يف
املحا�ضرة التقليدية ( ٪ 10 - 5فقط).
ولذلك ف�إن التعلم الفعال �ضرورة وحتمية يفر�ضها كل
من الآتي :
�أ� -أن عملية التعلم بطبيعتها هي عملية تفاعلية.
ب� -أن �أمناط التعلم تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر فالنا�س
املختلفون يتعلمون بطرق خمتلفة.
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مزايا تطبيق �إ�سرتاتيجيات التعلم الفعال

وفيما يلي تلخي�ص لأهم هذه الإ�سرتاتيجيات

 -1له ت�أثري قوي على تعلم الطالب ،حيث يتفوق على
املحا�ضرة التقليدية يف �أنه ي�شجع على تطوير مهارات التفكري
لدى املتعلمني.
 -2ينمي لدى املتعلمني املهارات العليا يف التفكري مثل التحليل
والتكوين والتقومي.
 -3ي�ستفيد من ن�شاطاته الطالب الذين لديهم �أمناط تعليمية
خمتلفة ،ولذلك تزيد ن�سبة م�شاركتهم ب�شكل كبري.
 -4ي�شجع الطالب على ا�ستخدام معرفتهم وخرباتهم ال�سابقة
يف تكوين املفاهيم من املحتوى العلمي “ا�ستخال�ص
املفاهيم واملعاين”.
التفكري النقدي Critical Thinking
 -5ي�شجع الطالب على التفكري بطريقة نقدية Critical
وتتميز هذه الطريقة ب�أنها تنمي لدى الطالب:
 thinkingعند قراءة املحتوى ويخرج با�ستنتاجاته
 القدرة على التعرف بامل�شكالت �أو تكوينها (حماكاتها)اخلا�صة.
وكذلك القدرة على حلها.
 -6ينمي لدى الطالب الوعي مبا هو بعد الإدراك (Meta
 القدرة على اخلروج با�ستنتاجات مقبولة من معلومات.)cognitive
متثل م�صادر متعددة.
 -7يوظف مدى وا�سع ُا من �إ�سرتاتيجيات القراءة والكتابة
 القدرة على فهم وتنمية وا�ستخدام املفاهيملدى الطالب.
والعموميات.
بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الفعال
حل امل�شكالت Problem Solving
وتتلخ�ص هذه الطريقة يف حماولة حل م�شكالت واقعية
 التفكري النقديمن خالل الف�صل �أو املحا�ضرة عن طريق ما يعرف بدرا�سة
 حل امل�شكالتاحلالة ( ،)Case Studyوللتدري�س بهذه الطريقة عدة
خطوات حمددة هي :
 الع�صف الذهني �إدراك وجود م�شكلة. العمل يف جمموعات �صغرية حتديد امل�شكلة وتعريفها. خريطة املفاهيم و�ضع الفر�ضيات جتاه حل امل�شكلة. جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بامل�شكة واختبار النقطة الأ�صعبالفر�ضيات.
 اجلريدة اليومية تقومي املخرجات. اجلمل املوازية -تكوين اال�ستنتاجات.

�إن طريقة املحا�ضرة التقليدية (
 ) approachهي �أكرث الطرق انت�شار ًا يف التدري�س مع �أنها
لي�ست الأكرث فاعلية لأنها تعتمد على املحا�ضر بالدرجة
الأوىل (  ،) Teacher – Centeredلكنها تبقى الأكرث كفاءة
يف ا�ستغالل الوقت والأكرث منا�سبة حني يكون املخرج التعليمي
هو التذكر وا�سرتجاع املعلومات فقط.
ولذلك فالبد من ت�شجيع ا�ستخدام طرق �أخرى بديلة �أكرث
فاعلية للعمل بها داخل قاعات املحا�ضرات ويف احل�ص�ص
العملية ،ومنها:
Subject matter

-

لعب الأدوار

-

حوار املائدة

-

تلخي�ص طالب لإجابة �آخر

-

ال�س�ؤال وطريقة طرح الأ�سئلة

-

الأ�سئلة الأربعة

-

فكر /زاوج � /شارك

-

ورقة لدقيقة واحدة

وهناك عدة �أ�شكال ميكن من خاللها طرح امل�شكلة للدرا�سة
وهي :
�أ -الطريق املتفرع ( :)Forked Roadكالإجـابة بنعم �أو ال،
�صح �أو خط�أ.
ب -الأ�سباب املحتملة للم�شكلة.
ج -موقف يحتاج �إىل التح�سني والتطوير.
د� -إعطاء النتيجة وطلب ال�سبب.
 -وتعترب هذه الطريقة (حل امل�شكالت) واحدة من �أهم
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وللم�شكلة اجليدة خ�صائ�ص منها �أنها:
 تتطلب التفكري عند امل�ستويات العليا – order.thinking
 ذات عالقة باهتمامات الطالب (يتحم�س حللها). تتحدى قدرات الطالب (م�شكلة كبرية ومهمة). -تكون يف حدود قدرات وطاقات املتعلم (واقعية).

High

الع�صف الذهني
كل ما يتعلق بالتفكري و�إعمال العقل ميكن �أن ي�صنف حتت
م�سمى الع�صف الذهني ،كالتفكري النقدي وحل امل�شكالت
وغريها .ولكن تطبيق طريقة الع�صف الذهني حرفي ًا يتطلب
كتابة �س�ؤالني �أو ثالثة على �سبورات ورقية �أو لوحات موزعة يف
القاعة يف �شكل دائري (على احلوائط) ويطلب من الطالب
االنق�سام �إىل  3جمموعات بحيث تتحرك كل جمموعة جتاه
ال�سبورة لتجيب على كل �س�ؤال يف �شكل فريق ،ثم تناق�ش
الإجابات املختلفة من خالل نقا�ش مفتوح ،وهي طريقة
تفاعلية جتدد من ن�شاط وحيوية املتعلم .ويجب �أن يكون
اختيار الطريقة متنا�سب ًا مع مو�ضوع املحا�ضرة ،كما حتتاج
�إىل مكان مت�سع ن�سبي ًا ليتيح للطالب فر�صة احلركة يف �شكل
دائري �أو �شبه دائري .ومما يجب مراعاته يف هذه الطريقة
�إتاحة الفر�صة للت�أمل الفردي وامل�شاركات اجلماعية ومنع
نقد الأفكار� ،إذ �أن كل الأفكار واردة وحمتملة ،ومن ثم يرتك
للمجموعات اختيار �أن�سبها و�أقربها �إىل املنطق وترتيبها
من حيث درجة الأهمية والأولويات من خالل النقا�ش داخل
املجموعات.
Brain Storming

تقومي الطالب لعمل طالب زميل

التدريس اجلامعي الفعال

طرق التدري�س يف التخ�ص�صات العلمية والتي لها تطبيقات
عديدة يف احلياة اليومية.

من طرق التدري�س قد يحتاج �إىل �شعب �صغرية يرتاوح عدد
الطالب بها ( 25-20طالب)� ،إال �أنه ميكن تطبيقه مع
�أعداد �أكرث من ذلك ،ولكن ب�شيء من الإعداد والتنظيم
اجليد بدرجة حتفظ النظام والتفاعل الإيجابي داخل قاعة
التدري�س .وا�ستخدام �أ�سلوب التعلم من خالل املجموعات
يعني بال�ضرورة تغطية جزء �أقل من املحتوى العلمي بحيث
يكون الطالب م�سئولني عن �أداء اجلزء الأكرب منه .وقد
يحتاج املحا�ضر �إىل بع�ض الوقت حلل اخلالفات داخل
املجموعات �أو التقريب بني وجهات نظر �أع�ضاء املجموعة،
لذا يحتاج املحا�ضر �إىل �أن يو�ضح للطالب كيف يكون العمل
داخل املجموعات وما املهام املطلوب �إجنازها ب�شيء كبري
من الو�ضوح.
ويتميز هذا الأ�سلوب ب�أنه يرفع امل�ستوى العام للأداء
داخل القاعة الدرا�سية لكن جناحه يعتمد �إىل حد كبري
على مدى قدرة الأ�ستاذ على اختيار املجموعات و�أع�ضائها
بطريقة منا�سبة.
Evaluation of Another

Student’s work

يعطي الأ�ستاذ للطالب واجب ًا منزلي ًا ويف املوعد املحدد
ي�سلم كل طالب ن�سختني �إحداهما �إىل الأ�ستاذ والأخرى �إىل
زميل له يتم حتديده يف ذلك اليوم �أو يحدد له ب�صفته �شريك
على مدار الف�صل الدرا�سي ،ويقوم الزميل مبراجعة الواجب
و�إجراء الت�صويبات الالزمة �سواء يف اللغة �أو املحتوى ويعطي
تقرير ًا ملخ�ص ًا يف ن�صف �صفحة عن الواجب ،ويعترب هذا
نوع من التغذية الراجعة .ي�صلح لإحداث التفاعل الطالبي
عند احلاجة �إىل �إك�سابهم مهارات الكتابة والتعليق ،وهو
�أكرث منا�سبة للدرا�سات الأدبية �أو العلمية من خالل حل
العمل يف جمموعات (“ )Team - Based Learning “TBLامل�شكالت ،كما �أنه يحقق املو�ضوعية لدى الطالب يف التقومي
تركز هذه الطريقة على عمل الطالب مع ًا يف جمموعات من دون النظر �إىل اعتبارات �أخرى كالزمالة �أو ال�صداقة،
يرتاوح عدد الطالب باملجموعة الواحدة بني  5-3طالب وهذا ينمي لديهم امل�صداقية وال�شفافية.
ويطلق عليها �أحيان ًا املجموعات املتعاونة .وي�ستخدم هذا النوع
خارطة املفاهيم Concept Map
من طرق التدري�س بكرثة يف املقررات التي يعطى للطالب
هي عبارة عن ر�سوم تخطيطية ثنائية البعد ترتتب فيها
فيها درا�سة حالة �أو حل م�شكلة معينة �أو العمل من خالل
م�شروعات للتخرج  ،في�ستفيد كل طالب من زمالئه الآخرين مفاهيم املادة الدرا�سية يف �صورة هرمية فتتدرج من �أكرث
يف املجموعة وبذلك يحدث تبادل للخربات ،ولذلك ت�سمى املفاهيم �شمولية و�أقلها خ�صو�صية يف قمة الهرم �إىل �أقل
�أي�ض ًا متارين التعلم التعاوين ( Cooperative Learningاملفاهيم �شمولية و�أكرثها خ�صو�صية يف قاعدة الهرم ،
 .)Exercisesوتتلخ�ص هذه الطريقة يف �أن يقوم املحا�ضر �أو وحتاط هذه املفاهيم ب�أطر ترتبط ببع�ضها ب�أ�سهم مكتوب
الأ�ستاذ بطرح جمموعة من امل�شكالت ويخ�ص كل جمموعة عليها نوع العالقة.
وهى طريقة ل�شرح العالقات بني بع�ض امل�صطلحات
بالو�صول �إىل حل �أو نتيجة لتلك امل�شكلة ثم يقوم مبناق�شة
كل املو�ضوعات داخل كل جمموعة �أو ًال ثم بني املجموعات �أو املفاهيم املختلفة يقوم الطالب ب�إن�شائها بامل�شاركة مع
ككل .وبالرغم من االعتقاد ال�سائد �أن تطبيق هذا الأ�سلوب الأ�ستاذ ،وهي تعطي انعكا�س ًا لو�ضوح الفكرة وعمق املفهوم
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لدى الطالب ،وت�أخذ العالقات بني املكونات �أو املفاهيم الكثري �إجراءها ب�صورة نوع من الواجبات املنزلية ثم تتم
املختلفة �أ�شكا ًال عديدة فقد تكون يف اجتاه واحد �أو اجتاهني ،مناق�شتها يف القاعة الدرا�سية يف املحا�ضرة التالية.
وميكن تطبيقها على جميع التخ�ص�صات الأدبية والعلمية
اجلمل املوازية « املرادفة» Paraphrasing
على حد �سواء ،و�إن كان تطبيقها يف التخ�ص�صات العلمية
يقوم الأ�ستاذ ب�شرح جزء معني �أو يعطي عنوان ًا منا�سب ًا
كالكيمياء والف�سيولوجيا �أكرث انت�شار ًا.
ملو�ضوع ما ثم يطلب من الطالب �إعطاء عنوان �آخر منا�سب
ت�ستخدم خارطة املفاهيم يف احلاالت الآتية :
ومرادف للعنوان الذي اقرتحه الأ�ستاذ ،فتو�ضح �إجابات
 تقومي املعرفة ال�سابقة لدى الطالب عن مو�ضوع ما .الطالب مدى عمق فهمهم للمو�ضوع.
 تقومي مدى تعرف وتفهم الطالب للمفاهيم اجلديدة.لعب الأدوار Role – Playing
 التخطيط ملادة الدر�س.يعطي الأ�ستاذ فر�صة للطالب لإجراء نوع من التمثيل،
 التدري�س.لتطبيق املفهوم �أو النظرية التي يتحدث عنها ،و�أحيانا يعرف
 التلخي�ص ملادة الدر�س.هذا النوع من التدري�س با�سم الدراما  ،Dramaحيث يقوم
 التخطيط للمنهج.طالب �أو اثنان بذلك �أمام زمالئهما ،وهذه الطريقة من
مزايا التدري�س بطريقة خارطة املفاهيم
التعلم مفيدة جد ًا لأنها تقرب املفاهيم �إىل الأذهان ،وهى
ت�ساعد هذه ا لطريقة الطالب يف:
�أكرث فائدة لطالب كليات الطب ،احلقوق ،الإعالم والرتبية.
 البحث عن العالقات بني املفاهيم .ً فعلى �سبيل املثال ،يطبق هذا النوع من التدري�س من خالل
 ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم التي اكت�سبها �سابقا.تقم�ص �أحد املتدربني لدور املدر�س �أو املحا�ضر ويعر�ض
 التمييز بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم امل�شابهة.حما�ضرته م�ستخدم ًا �أ ّي ًا من طرق التعلم الفعال ال�سابق
 الف�صل بني املعلومات الهامة واملعلومات الهام�شية.ذكرها .وهذه الطريقة متثل اكت�ساب اخلربة باملمار�سة
 �إعداد ملخ�ص تخطيطي ملا مت تعلمه.( )Experience by doingوتتميز ب�أن املعلومات املكت�سبة
 الك�شف عن غمو�ض مادة الن�ص �أو عدم ات�ساقه.متكث يف ذاكرة الطالب لفرتات �أطول من طريقة املحا�ضرة
 حل امل�شكالت .التقليدية.
 زيادة التح�صيل الدرا�سي.حوار املائدة Panel Discussion
 الإبداع والتفكري الت�أملي.يف هذا النوع من التدري�س يعطي الأ�ستاذ الفر�صة
النقطة الأ�صعب «العوي�صة» Muddiest Point
للطالب للم�شاركة الفعلية يف تدري�س �إحدى مو�ضوعات
بنهاية املحا�ضرة �أو املعمل يقوم الأ�ستاذ ب�س�ؤال الطالب،
املقرر الدرا�سي ،فيقوم الأ�ستاذ بتوزيع عدة نقاط (متثل يف
عن �أ�صعب جزء يف املحا�ضرة مل ي�ستطيعوا ا�ستيعابه ،فيقوم
جمملها مو�ضوع املحا�ضرة) �إىل عدد من الطالب يراوح بني
كل طالب بكتابة مالحظاته يف ورقة ،ي�أخذها الأ�ستاذ
 5-3طالب قبل بدء املحا�ضرة ب�أ�سبوع �أو �أ�سبوعني للقراءة
ويحللها ليعرف �أ�صعب نقطة يف مو�ضوع املحا�ضرة ،ليقوم يف
والتح�ضري اجليد وجمع معلومات من عدة م�صادر ،ويف
بداية املحا�ضرة التالية بالتعقيب على ذلك اجلزء الأ�صعب،
ً يوم املحا�ضرة املحدد يخرج الطالب الذين مت اختيارهم
ب�أن يعيد �شرح هذا اجلزء مرة ثانية ليكون �أكرث و�ضوحا
ليجل�سوا مواجهني لزمالئهم يف الف�صل الدرا�سي .يقوم
للطالب .ومن �أهم مميزات ا�ستخدام هذه الطريقة هو
الأ�ستاذ بدور املحاور  Moderatorويبد�أ يف �س�ؤال الطالب
توفري جزء من وقت املحا�ضرة وكذلك ت�شجيع �أقل الطالب
على املائدة الذين يقومون بالرد ح�سب توزيع املو�ضوعات،
م�شاركة ب�سب اخلجل �أو �أ�سباب �أخرى �أن يدلوا بدلوهم يف
ويف تلك الأثناء يقوم الأ�ستاذ ب�إدارة احلوار بني باقي الطالب
هذا اخل�صو�ص.
وزمالئهم على املائدة .وتعترب هذه الطريقة تفاعلية ،حيث
تعطي الطالب �إح�سا�س ًا بامل�شاركة يف تعلمهم وتك�سبهم الثقة
ال�صحيفة اليومية Daily Journal
ووفق ًا لهذه الطريقة يقتطع الأ�ستاذ جزء ًا من وقت يف �أنف�سهم مبواجهة زمالئهم والتحدث �أمامهم ،كما �أنها
املحا�ضرة لإعطاء الطالب عدد ًا قلي ًال من الأ�سئلة ،ال تزيد طريقة فعالة جلذب بع�ض الطالب اخلجولني وت�شجيعهم
على ثالثة �أ�سئلة ويتيح لهم الفر�صة للإجابة عنها يف ورقة ،على امل�شاركة والتحدث ،ويف ذلك �أي�ض ًا تبادل للأدوار ،فقد
ثم يدير النقا�ش حول هذه الأ�سئلة ،ويف كثري من الأحيان قد يجل�س الأ�ستاذ مع الطالب امل�ستمعني في�شعرون بدرجة عالية
ال يت�سع وقت املحا�ضرة لإجراء هذه الطريقة ،لذلك يف�ضل من احلميمية لدى هذا الأ�ستاذ.

الأ�سئلة/املحددات

املحا�ضرة العرو�ض/
الأداء

درا�سة
احلالة

املناق�شات

املحاكاة

جمموعات
العمل

العمل
الفردي

عن حمتوى املقرر:
نوع وم�ستوى الأهداف التعليمية؟
مهارات
اجتاهات
معارف
تطبيق
حتليل
تركيب
تقومي
عن الطالب:
�أقل من 30
�أكرث من 30
خلفيات متقاربة
خلفيات متفاوتة
مبتدئني
مرحلة و�سط
مرحلة متقدمة
عن املوقف التعليمي:
الوقت املتاح غري
كايف
الوقت كايف
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+
+

+

+
+

+
+
+

+
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+

+
؟
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طالب ذوى
احتياجات خا�صة
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+

+
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+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
؟
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التدريس اجلامعي الفعال

املحتوى العلمي ،والطالب ،وامل�ؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي
كيف تختار الطريقة التي تدر�س بها
يتفق جميع الباحثني الرتبويني على عدم وجود طريقة �إليها� ،إ�ضافة �إىل كفاءته وقدرته التدري�سية ،ليتمكن من
واحدة تعترب هي املثلى �أو الف�ضلى يف التدري�س ،ولكن على اختيار �أن�سب الطرق و�أكرثها فاعلية.
الأ�ستاذ اجلامعي �أن ي�س�أل نف�سه عدة �أ�سئلة حمددة عن
وفيما يلي م�صفوفة ت�ساعدك على اختيار �أن�سب طرق التدري�س ح�سب املحددات �سالفة الذكر.
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+
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عن الأ�ستاذ اجلامعي:

متحدث جيد فرديا
ميلك مهارات
ال�س�ؤال
رحب ال�صدر
و�صبور
االن�ضباط بالقاعة

+

+

؟

؟

؟

+

+

+

+

+

+

+

+
؟
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متحدث جيد �أمام
اجلميع

+

+

+

بعد الإجابة عن الأ�سئلة ال�سابقة� ،ستجد نف�سك قادر ًا على حتديد �أن�سب طرق التدري�س.
لذا ميكنك التدرب عليها وا�ستخدامها دون تردد.
؟  :يعنى �أن ا�ستخدام هذه الطريقة ي�شوبه خالف وعدم تيقن� ،إذ قد تنفع وقد ال تنفع ،و�إن كان من الأحرى عدم
ا�ستخدامها.
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ملف املقرر
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ملف املقرر

()Course Portfolio

مفهوم ملف املقرر
هو جمموعة من الوثائق وامل�صادر العلمية ملقرر درا�سي،
ت�صفه وحتدد �إطاره وتو ِّثق �إجراءاته ،وم�صادره ،وو�سائله،
وطرق تدري�سه ،وتقوميه ،ونواجته ،وتكون مرجع ًا موثق ًا لكل
�أ�ستاذ جامعي يتوىل تدري�س املقرر.
�أهداف ملف املقرر
من املعروف �أن العديد من ا�سرتاتيجيات التعليم املبدعة
والفعالة ميكن �أن تن�سى �أو تفقد بني الف�صول الدرا�سية،
جلملة من الأ�سباب منها-:
تغري �أ�ستاذ املقرر
�ضعف توثيق بيانات وطرق التدري�س لهذا املقرر

�ضعف م�ستوى وعيهم لآلية بناء ملف املقرر.
وعلى �أية حال ،فالعديد من املحتويات التي ميكن �أن
تكون يف ملف املقرر هي الأ�شياء االعتيادية لدى ع�ضو هيئة
التدري�س ،والتي يحتاج فقط �إىل جمعها وتنظيمها ،ورغم �أن
ملف املقرر قد ال يكون كام ًال� ،إال �أن كل جزء منه -:
ي�ساعد الأ�ستاذ عند تدري�س نف�س املقرر م�ستقب ًال.
ي�ساعد �أي زميل قد يدر�سه الحق ًا.
ميكن ع�ضو هيئة التدري�س من العمل على �إكمال
وحت�سني املادة املجمعة �سابق ًا وهذا ي�ؤدي �إىل تطوير
املقرر الدرا�سي.
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ولذلك يعد ملف املقرر الآلية املثلى لتبادل البيانات
واملعلومات واملعارف ونقل اخلربات والتجارب اخلا�صة بطرق
التدري�س ملقرر درا�سي من ع�ضو هيئة تدري�س �إىل �آخر ،ولهذا ما العائد من ملف املقرر؟
تربز �أهمية ملف املقرر من الآتي-:
ي�ستفيد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يوظفون ملف
ي�سهم ملف املقرر يف تقليل التكلفة واحلد من الهدر
املقرر الذي �أعده زمال�ؤهم يف الف�صول الدرا�سية
الذي يحدث يف �أثناء ا�ستخدام تقنيات التعليم الفعالة،
ال�سابقة �أكرث مما هو حا�صل مع نظرائهم الذين ال
وذلك بتزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتوالون على
يوظفون ملف املقرر يف ممار�ساتهم التدري�سية ،وهو
تدري�س املقرر بكل الو�سائل التي ا�ستخدمت يف تطوير
ما ي�سهم يف جتويد تعلم الطالب.
ملف املقرر ب�شكل م�ستمر.
ميكن �أَن ي�أخذ الأ�ساتذة اجلدد و ّقت ًا كثري ًا لتهيئة مواد
مينح ملف املقرر ع�ضو هيئة التدري�س بداية موفقة
فاعلة للمحا�ضرات واملعامل امل�ستقبلية وذلك يف حالة
وناجحة وبخا�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س حديثي العهد
عدم وجود ملف املقرر ،ولذلك ف�إن ملف املقرر ميكن
باجلامعة ،وحديثي العهد بالتدري�س ،وحديثي العهد
�أن يوفر عليهم الكثري من الوقت واجلهد.
باملقرر.
ميكن لع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�ستغل الوقت املتوفري
ولكن قد يرتدد بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إعداد
لديه للرتكيز يف تقنيات التعليم ،وتنقيح املنهج� ،أَو يف
ملف املقرر اخلا�ص بهم جلملة من الأ�سباب منها-:
تطوير �أ�ساليب تدري�س جديدة للطالب.
�ضيق الوقت لديهم ب�سبب ان�شغالهم ب�أعمال �أخرى.

ملف املقرر

ت�ساعد الطبيعة الرتاكمية مللف املقرر الأ�ستاذ على
تفادي تكرار الوقوع يف الأخطاء ال�سابقة.
كيف ن�ستخدم ملف املقرر وكيف نت�شارك فيه؟
يقوم كل ق�سم �أكادميي بتخ�صي�ص مكان حلفظ ملفات
املقررات ،وحتديد �شخ�ص يتوىل امل�س�ؤولية عنها ،و�إذا كان
املقرر م�سج ًال يف عدة �أق�سام ،يقوم الق�سم امل�س�ؤول عن
تدري�س املقرر باالحتفاظ بامللف.
وقد يحتوي ملف املقرر على الأجزاء التي يحتاج �إليها
الأ�ستاذ يف الف�صل الدرا�سي ،وهي خا�صة لأع�ضاء هيئة
التدري�س وغري متاحة للطالب �أو لال�ستخدام العام .وقد
يت�ضمن ملف املقرر االمتحانات ،وحلول الأ�سئلة ،و�أمثلة
من �أعمال وواجبات الطالب ،واملحتوى التدري�سي ،الذي
يخ�ضع حلقوق امللكية الفكرية .وال نن�سى �أن الغر�ض الأ�سا�س
من ملف املقرر هو تعميق مبد�أ تبادل املعلومات واخلربات
اخلا�صة باملقرر بني �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يدر�سون
نف�س املقرر ،ولذا يجب �أن يكون اال�ستخدام مق�صورا على
من لهم حق ا�ستعمال امللف� .أخري ًا ،يجب �أن ال يت�ضمن ملف
املقرر تقوميات �أو متعلقات خا�صة بالكلية ،و� ّأي حمتوى قد
يحرج �أو مي�س � ّأي �شخ�ص.

التدقيق ح�سب الأوقات املختلفة عرب الف�صل الدرا�سي �إىل
�أربعة �أق�سام ،مو�ضحة يف امللحق رقم ( ،)3وفيما يلي تو�ضيح
لكل منها-:
قبل اليوم الأول ،يجب �أَن يقر�أ ع�ضو هيئة التدري�س
حمتوى ملف املقرر املوجود يف الق�سم ويجمع املحتويات
املالئمة له ،و�إذا تطلب املحتوى العلمي مللف املقرر تغيريات
�ضرورية فعليه تنفيذها و�ضمها �إىل امللف.
بعد نهاية اليوم الأول للدرا�سة :يقوم ع�ضو هيئة
التدري�س بتدوين انطباعاته ومالحظاته عن الطالب كنتيجة
للتعامل معهم يف �أول يوم وحتديد توقعاتهم من املقرر.
يف �أثناء الف�صل الدرا�سي ،رمبا يقوم ع�ضو هيئة التدري�س
ب�إعطاء بع�ض املحتويات واملهام الإ�ضافية للطالب� ،أو يجري
بع�ض الت�صحيحات واملالحظات والتعديل �أو الإ�ضافة �إىل
احللول للواجب املنزيل� ،أو ا�ستحداث معايري للتوثيق .ولتوفري
الوقت وتنظيم العمل ،يجب على الأ�ستاذ �أن ي�ضيف املواد �إىل
امللف �أو ًال ب�أول حال توافرها لديه ،بد ًال من �أن يبحث عنها يف
نهاية الف�صل الدرا�سي.
بعد نهاية الف�صل الدرا�سي  ،هو توقيت مهم للأ�ستاذ
وللطالب لقيا�س الأداء خالل الف�صل الدرا�سي ،مع �ضرورة
تدوين املالحظات التي يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار يف تدري�س
املقرر م�ستقبال.

 .1قائمة التدقيق
يبد�أ ملف املقرر بقائمة تدقيق ت�ساعد ع�ضو هيئة
التدري�س يف التعرف على حمتويات امللف ،بالإ�ضافة �إىل
�إعالم الآخرين مباهية املعلومات التي يت�ضمنها.
ومبا �أن ع�ضو هيئة التدري�س قد ي�ضيف حمتويات جديدة
�إىل امللف يف �أثناء الف�صل الدرا�سي ،فقد ق�سمنا قائمة

 .2تو�صيف املقرر
يعترب تو�صيف املقرر مبنزلة اخلطوط العري�ضة ملا
يحتويه هذا املقرر و�أهدافه والقائمني بتدري�سه ونظم
االمتحانات والتقومي وتوزيع الدرجات ومواعيد االمتحانات
وطرق التدري�س املتبعة والكتب الدرا�سية و�أي م�صادر
تعليمية �أخرى للمقرر ،كما يت�ضمن تو�صيف املقرر قائمة

حمتويات ملف املقرر
)(Check list

)(Course Specification
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االت�صال بالقائمني بالتدري�س و�أماكن ومواعيد ح�ضورهم،
و�أي تعليمات �أو معلومات يريد القائم بالتدري�س �أن يحيط
الطالب بها .ويعترب كثري من الرتبويني تو�صيف املقرر عقد ًا
بني الطالب والأ�ستاذ يحدد واجبات وم�سئوليات كل منهما.
وقد يختلف �شكل تو�صيف املقرر من جامعة �إىل �أخرى ،لكننا
هنا نتناول ب�شيء من الإيجاز ال�شكل املحدد لكتابة تو�صيف
املقرر و�شرح �أجزائه تبع ًا ملعايري اجلودة التي و�ضعها م�شروع
�ضمان اجلودة واالعتماد بوزارة التعليم العايل.
�شروط تو�صيف املقرر
� -1أن يت�صف املقرر الدرا�سي باملرونة فهو لي�س كيان ًا ثابت ًا
�أو متجمد ًا ولكنه مرن �إىل الدرجة التي ت�سمح بالتغيري يف
حدود ك�إ�ضافة مو�ضوع �أو حذف مو�ضوع �أو �إ�ضافة طريقة
تدري�س �أو تقومي �أو حذف �أخرى  ،وبذلك ي�صبح املقرر
ديناميكي ًا ومتجاوب ًا مع قدرات الطالب و�إمكاناتهم
وامل�ستجدات يف جمال التخ�ص�ص �أي�ضا.
� -2أخذ موافقة جمل�س الق�سم العلمي الذي يطرح املقرر
للتدري�س مبا ي�ؤكد �صالحية التو�صيف وارتباطه ب�أهداف
الربنامج الدرا�سي و�أهداف الكلية.
� -3أن يقدم للطالب يف املحا�ضرة الأوىل فهو مبنزلة خارطة
الطريق  Road Mapالتي ت�ساعد الطالب على حتقيق
�أهدافه التعليمية.
� -4أن يراعي بع�ض ال�شروط املهمة والتي جتعل الأهداف
التعليمية واملحتويات ثابتة ال تتغري بتغري الظروف �أو
املحا�ضر ومبا يحافظ على ثبات املنهج Curriculum
رغم تغري النظم والأ�شخا�ص.
مكونات تو�صيف املقرر

 -1الأهداف العامة للمقرر
هي ما ي�سعى املقرر �إىل حتقيقه من الأهداف العامة
للربنامج الدرا�سي �أو املنهج ( .)Curriculaو�صياغة هذا
النوع من الأهداف من الأهمية مبكان ،لأنها حتدد متام ًا ما
يجب �أن ي�ضيفه هذا املقرر من مهارات ومعارف واجتاهات
لدى الطالب وهي يف واقع الأمر جزء من �أهداف الربنامج –
ويرتاوح عدد الأهداف العامة للمقرر عادة بني � 5 – 3أهداف
حتقق ما يعرف با�سم “� ”KSAأي املعرفة Knowledge
واملهارات  Skillsواالجتاهات  ،Attitudesويجب �أن تعطى
�أهمية خا�صة ل�صياغة الأهداف التعليمية Educational
 objectivesحيث يتم ت�صميم املقرر الدرا�سي  ،واختيار
طرق التدري�س وو�ضع طرق التقومي على �أ�سا�سها ،فهي متثل
لب العملية التعليمية ومق�صدها.
Course Objectives

 -2املخرجات التعليمية املتوقعة
()Intended Learning Outcomes ILO’s
يتم تق�سيمها �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سة ،وهي كما جاء يف
ترتيب تو�صيف املقرر:
 -1-2املعرفة والفهم

()Knowledge and Understanding K&U

هي كل ما ي�ضاف �إىل الطالب من معارف ومعلومات
ومفاهيم جديدة مل تكن متوفرة لديه قبل درا�سته لهذا
املقرر والتي تفيده يف تف�سري بع�ض الظواهر وامل�شكالت التي
قد تواجهه يف جمال التخ�ص�ص.
 -2-2املهارات الذهنية

()Intellectual Skills IS

هي كل ما يُعمِ ل فيه الطالب عقله للو�صول �إىل ا�ستنتاج �أو
حتليل �أو تف�سري مل�شكلة �أو ظاهرة وهي الطريق للإبداع
واالبتكار  ،ولتمييز املهارات الذهنية عن غريها ،ميكن القول
�أنها املهارات التي يحتاج فيها الطالب �إىل درجة من التفكري
العميق وي�صاحبها يف كثري من الأحيان خمرجات عقلية
وذهنية خمتلفة عن املدخالت.

�أ -معلومات �أ�سا�سية
تت�ضمن معلومات عن ا�سم املقرر ورقمه وا�سم الق�سم
الأكادميي الذي يطرحه والربنامج الدرا�سي الذي يدر�س
�ضمنه وعدد الوحدات �أو ال�ساعات املعتمدة له و�أ�سماء
القائمني بالتدري�س وكيفية االت�صال بهم (ال�ساعات املكتبية
– رقم املكتب – املكان – الربيد الإلكرتوين) وكذلك ا�سم  -3-2مهارات مهنية وعملية
من�سق املقرر (ال�شخ�ص املنوط به الإجابة عن �أي ا�ستف�سار
()Professional and Practical Skills P.S
متعلق باملقرر) وا�سم املحكم اخلارجي للمقرر �أي�ض ًا (�شخ�ص
هي جمموعة املهارات التي يكت�سبها الطالب يف جمال
من نف�س التخ�ص�ص من جامعة �أخرى يقوم مبراجعة املادة التخ�ص�ص �أو بالأحرى يف جمال املقرر الذي يقوم بدرا�سته،
العلمية وطرق التدري�س املتبعة والتقومي).
والأهداف املهنية �أو العملية للمقررات الدرا�سية متثل يف
جمملها �أهداف الربنامج الدرا�سي وت�شكل ما يتوقعه املجتمع
ب -معلومات مهنية Professional Information
تت�ضمن عدد ًا من البيانات الهامة التي يجب �أن يعرفها من خريج هذا الربنامج «موا�صفات اخلريج Graduate
 .attributesوت�صاغ الأهداف املهنية �أو العملية بطريقة
الطالب قبل البدء يف درا�سة املقرر وت�شمل الآتي :
Basic Information
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Methods

عند ا�ستخدام �أكرث من نوع من �أنواع التقومي فالبد من
حتديد مواعيد �إجراء التقوميات املختلفة مقابل كل منها
ويجب مالحظة �أن يكون التقومي ممتد ًا على مدار الف�صل
الدرا�سي ولي�س مركز ًا فقط يف فرتة زمنية حمددة كمنت�صف
الف�صل �أو نهايته.

 وزن التقوميالبد هنا من حتديد وزن كل نوع من �أنواع التقومي مقارنة
باملجموع الكلي للدرجات (كن�سبة مئوية) .ومن املالحظات
الهامة جد ًا �أن يكون توزيع وزن التقومي متنا�سب ًا مع ما حتتله
الأهداف التعليمية من م�ساحة يف املقرر ،مبعنى �أنه �إذا
كانت املهارات العملية واملهنية متثل ثلثي املقرر ف�إن ذلك
Weighing of Assessment
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يو�ضح هذا اجلزء الطرق املختلفة التي يتبعها املحا�ضر
يف التدري�س �أو الطرق التي تعتمد على تعلم الطالب ب�أنف�سهم
«التعلم الذاتي» وهي مرتوكة للمحا�ضر و تختلف من حما�ضر
�إىل �آخر ح�سب طبيعة املقرر الدرا�سي وفل�سفة التدري�س لديه
و تتنوع بني :
املحا�ضرة التقليدية .Traditional lecture
الن�شاطات املعملية �أو الف�صلية .Class activities
الزيارات امليدانية .Field visits
املناق�شة يف جمموعات .Group discussion
حل امل�شكالت .Problem solving
التفكري النقدي .Critical thinking

ملف املقرر

ت�شري �إىل التطبيق واال�ستخدام واملمار�سة الفعلية للمهارة،
درا�سة احلالة  ...Case studyوغريها من الطرق التي
وهناك جمموعة من الأفعال التي عادة ما تكون �أكرث تكرار ًا مت تو�ضيحها يف الف�صل ال�سابق من هذا الدليل.
يف �صياغة هذه الأهداف� ،سريد ذكرها الحق ًا.
 -5طرق تقومي الطالب Students Assessment
 -4-2املهارات العامة واملنقولة
Methods
ميثل تقومي الطالب جزء ًا مهم ًا من فل�سفة التدري�س،
()General and Transferable Skills G&T
وهي املهارات التي يكت�سبها الطالب من درا�سة املقرر و�سن�ستعر�ض ب�إيجاز طرق التقومي قبل �أن نناق�ش مواعيده
الدرا�سي وميكن تعميمها ونقلها من مقرر �إىل �آخر ومن والوزن املعطى لكل نوع من �أنواعه ويلي تو�ضيحها الحق ًا
موقف �إىل �آخر وقد ال تختلف بني كثري من املقررات داخل يف ف�صل تقومي تعلم الطالب من هذا الدليل ،وب�شكل عام
الربنامج الواحد ،كما �أنها �أي�ض ًا قد تنقل من املحا�ضر فهناك ثالثة �أنواع للتقومي هي:
�أ -التقومي القبلي Pre Assessment
�إىل الطالب ب�شكل عفوي وتلقائي ،وهذا ي�ؤكد على التزام
ب -التقومي التكويني (�أثناء التدري�س) Formative
املحا�ضر بال�سلوك القومي يف �أ�سلوبه و�أدائه باملحا�ضرة من
طريقة العر�ض والنقا�ش وتناول املو�ضوعات وطرحها وكذلك Assessment
ج -التقومي النهائي Summative Assessment
حركاته و�إمياءاته اجل�سدية ،والتي قد يت�أثر بها الطالب
حيث ي�ستخدم الأول يف حتديد م�ستوى الطالب قبل
ملجرد �أنه ينظر �إىل �أ�ستاذه على �أنه قيمة �أدبية وعلمية يجب
درا�ستهم للمقرر ،وحتديد املتطلبات القبلية الالزمة لدرا�سة
اقتفاءها والت�أ�سي بها.
املقرر ،فيما ي�ستخدم الثاين يف �أثناء العملية التدري�سية
 -3املحتويات Contents
( ،)Formationحتى ميكن حتديد مدي ا�ستجابة الطالب ملا
يق�صد بها املو�ضوعات التي �ستدر�س للطالب وميكن يقدم لهم و ميكن تعديل طرق التدري�س �أو حتى تعديل بع�ض
تق�سيمها �إىل:
حمتويات املقرر ،بناء على نتائج هذا النوع من التقومي،
 -1مو�ضوعات �أ�سبوعية .Topics
لذلك يعرف هذا النوع من التقومي با�سم التقومي الت�شخي�صي
� -2أق�سام �أو �أجزاء .Modules
( )Diagnostic Assessmentومن �أمثلته (االمتحانات
ويف كل منها ال بد من تو�ضيح عدد الأ�سابيع وعدد الق�صرية ال�سريعة ،Quizzesو املناق�شة ،والواجبات املنزلية
ال�ساعات التدري�سية للمحا�ضرات النظرية والأجزاء العملية ... ،وغريها من الطرق).
ومن املف�ضل كتابة املو�ضوعات داخل الأق�سام ،كما يف�ضل
�أما النوع الثالث فهو ما يتم يف نهاية الف�صل الدرا�سي
كتابة �أ�سماء املحا�ضرين �أمام كل مو�ضوع وكذلك تو�ضيح ويكون �أكرث �شمولية ( )Summativeمثل االمتحانات
مواعيد االمتحانات الدورية ( )Quizzesواالمتحانات العملية والتحريرية وال�شفوية و ال تتخذ بناء على نتائجه �أي
النهائية والعملية يف �أماكنها املحددة داخل جدول املحتويات قرارات خا�صة باملقرر كاحلذف �أو الإ�ضافة �أو تعديل طريقة
على �أن تكون باخلط العري�ض.
التدري�س� ،إال للف�صول الالحقة.
 -4طرق التدري�س والتعلم Teaching and Learning
 -مواعيد التقومي Assessment Schedule

يعني بال�ضرورة �أن ميثل وزنها يف عملية التقومي الثلثني
�أي�ض ًا ،و�إال ف�إن ذلك يعني بب�ساطة �أن توزيع درجات التقومي
(غري متوازن) وهذا يفقد املقرر م�صداقيته ،فاجلزء
الذي ي�ستغرق جهد ًا �أكرب ووقت ًا �أكرث يحتاج �إيل وزن �أكرب
يف التقومي.

�. 3.3إ�ضافات وتنقيحات ()Additions and Revisions
تت�ضمن مواد تدري�سية رئي�سة �أخرى ،مثل فهر�س الكتب
الدرا�سية الإ�ضافية� ،إذا مل تذكر �ضمن حمتوى املقرر،
وت�صحيح �أو حتديد �أي �أخطاء� ،إ�ضافة �إىل �أية ن�صو�ص �أو
حمتويات �إ�ضافية مت تدري�سها خالل الف�صل الدرا�سي.

 .4املواد امل�ساندة ()Support Materials
 -6قائمة املراجع List of References
يحتوي ملف املقرر على مواد م�ساندة ت�ساعد الطالب
يو�ضح هذا اجلزء ما �إذا كان للمقرر مذكرات �أو
مطبوعات يجهزها املحا�ضر ويوزعها على الطالب �أوما �إذا على التعليم ومن الأمثلة على ذلك:
كان له كتاب درا�سي ( )Text bookمعروف� ،أو ما �إذا كان
� .1.4إر�شادات الأجهزة (Equipment Instructions and
املحا�ضر يقرتح كتاب ًا �أو اثنني ملزيد من املعلومات واالطالع،
)Documentation
ومن املهم مبكان �أن تتميز كل هذه الكتب واملذكرات باحلداثة
		 يتطلب العديد من املقررات ا�ستعمال الطالب
و�أن تكون ذات ارتباط وثيق مبو�ضوع املقرر  ،كما يف�ضل �أن
للأجهزة ،لإجراء القيا�سات ،وت�أدية التجارب� ،أو حل م�شكلة
يكتب املحا�ضر جمموعة من املواقع الإلكرتونية على �شبكة
ما؛ ولهذا يت�ضمن ملف املقرر عادة �إر�شادات �أو ن�صائح تدل
الإنرتنت وذلك حتى يتيح درجة من التنوع يف م�صادر التعلم
على كيفية ا�ستعمال الأجهزة �أو �إجراء التجارب.
مبا يتنا�سب مع رغبات و�إمكانات املتعلمني.
 .2.4امللفات والربامج الإلكرتونية (Computer Files and
 -7الإمكانات املطلوبة للتدري�س والتعلم Facilities
Required for Teaching and Learning

)Programs
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يت�ضمن هذا الق�سم الربامج الإليكرتونية وملفات البيانات
يو�ضح املحا�ضر يف هذا اجلزء كل ما يحتاج �إليه من
والن�صو�ص الأ�صلية ووثائق الإنرتنت بالإ�ضافة �إىل الن�سخة
�إمكانات مادية وب�شرية ت�ساعده على تدري�س املقرر وتنفيذ
الإلكرتونية من املقرر ،والتي يجب �أن تن�سخ على �أقرا�ص
الأهداف املتوقع حتقيقها منه فعلى �سبيل الذكر ولي�س
مرنة �أو �أ�سطوانات ،و�إذا مل توجد ن�سخة متاحة فالبد من
احل�صر (جهاز كمبيوتر – جهاز عر�ض فيديو (Data
ذكر كيفية احل�صول عليها.
� – )showأدوات معملية – �أجهزة – و�سيلة موا�صالت...
 .3.4حلول امل�شكالت والن�صائح (Troubleshooting and
�إىل �آخره).
)Debugging Tips
 .3املواد امل�ستخدمة يف التدري�س (Teaching
يقع بع�ض الطالب عادة بنف�س الأخطاء �أثناء درا�ستهم
)Materials
للمقرر ،ولهذا يت�ضمن هذا الق�سم ن�صائح و�إر�شادات
يحتوي هذا الق�سم على كل املواد ال�ضرورية للتدري�س
ت�ساعدهم على تفادي تكرار الوقوع يف هذه الأخطاء� ،أو حل
يف الف�صل الدرا�سي ،ويجب مراعاة حتديث هذا اجلزء
امل�شكالت املتكررة.
وبخا�صة لدى الأ�ساتذة الذين يدر�سون املقرر للمرة الأوىل.
 4.4امل�صادر املتاحة بالق�سم والأ�سواق (Departmental
 .1.3املحتوى العلمي للمقرر (Course Manual or
)Resources and Shops
)Notes
توجد م�صادر متخ�ص�صة لبيع الأدوات والأجهزة
يت�ضمن �آخر ن�سخة للمقرر .و�إذا كان هذا الف�صل
امل�ستخدمة يف درا�سة املقرر؛ ولذا يجب �أن يت�ضمن ملف
الدرا�سي هو الأخري للأ�ستاذ يف تدري�س املقرر ،يفرت�ض �أن
املقرر ذكر عناوينها �أو الوثائق الدالة عليها ،وهذا ي�ساعد
يودع ن�سخة منه يف الق�سم املعني ،مت�ضمنة �أ ّية تنقيحات �أو
الأ�ستاذ والطالب يف احل�صول على الأدوات والو�سائل
ت�صحيحات �أو �إ�ضافات د ِّونت خالل الف�صل الدرا�سي؛ لأن
التعليمية بي�سر و�سهولة.
هذه املُ
الحظات َ�س َت ُكونُ مفيدة للأ�ساتذة الذين �سيدر�سون
ِ
� .5.4إ�ضافات وتنقيحات ()Additions and Revisions
املقرر يف الف�صول الدرا�سية الالحقة.
ومتثل �أية �إ�ضافات �أعدت يف املحتويات ال�سابقة مللف
 .2.3املحا�ضرات ()Lecture Notes
املقرر� ،أو حتديد ًا لبع�ض الأخطاء التي حتتاج �إىل الت�صحيح،
تت�ضمن َ
ن�سخ ًا ورقية �أو �شفافيات من املحا�ضرات مرتبة
وذلك كي ميكن اال�ستفادة منها يف تدري�س املقرر م�ستقب ًال.
زمني ًا ح�سب ت�سل�سل تلك املحا�ضرات.

 .5الواجبات
يغطي هذا الق�سم من امللف مناذج لبع�ض املهام
والواجبات وامل�شكالت وجتارب املختربات ،بالإ�ضافة �إىل
الأ�سئلة واالختبارات ،مع �ضرورة حتديد �أ�سئلة الواجبات
املنزلية مع ذكر م�صدرها ورقم ال�صفحات الواردة فيها،
لأن ذلك �سيعطي الأ�ستاذ القادم للمقرر فكرة حول الأ�سئلة
َ
اخلا�صة باالختبارات ،والأ�سئلة التي ميكن �أن ي�ستعملها  .7االنطباعات ال�شخ�صية والتغذية الراجعة
م�ستقبال يف املناق�شات يف �أثناء تدري�س املقرر .كما يجب
من الطالب (Personal Reflections and Student
�إ�ضافة ت�صحيحات واقرتاحات للتح�سني وملعايري النجاح
)Feedback
والوزن الن�سبي للدرجات.
�إن املكون الأكرث �أهمية يف امللف هو الق�سم الذي يحتوي
 .1.5ال�صيغة املتو ّقعة للواجبات ( Expected Format forعلى النقد البناء للأ�ستاذ وللطالب .ففي هذا اجلزء يعطي
الأ�ستاذ انطباعاته ال�شخ�صية وتقوميه ال�شخ�صي للتغذية
)Assignments
يطلب بع�ض الأ�ساتذة من الطالب �إخراج املهام امل�سندة الراجعة من الطالب �أو �أية اقرتاحات تربوية وعلمية م�شجعة
�إليهم يف �صيغة معينة ،ك�أن يطلب منهم كتابة التقارير مرتبة زمني ًا منذ بداية الف�صل الدرا�سي.
 .1.7انطباعات قبل اليوم الأول
والأبحاث على احلا�سب ،على �أن يت�ضمن ملخ�ص ًا �أو �أن تكون
 .2.7انطباعات بعد اليوم الأول
مطبوعة مبوا�صفات خا�صة من حيث نوعية اخلط �أو الفا�صل
 .3.7انطباعات يف �أثناء الف�صل الدرا�سي
بني ال�سطور .ولذلك ينبغي �إ�ضافة مناذج من هذه املهام �إىل
 .4.7انطباعات بعد الف�صل الدرا�سي
ملف املقرر .و�إذا غري الأ�ستاذ يف بع�ض هذه النماذج فعليه
 .5.7تقومي الأ�ستاذ النهائي للمقرر والطالب
�أن يو�ضح �أ�سباب ذلك.
 .6.7الر�سائل الربيدية الإلكرتونية ذات العالقة
 .2.5املهام (الواجبات) املنزلية ()Homework Problems
يف هذا الق�سم تذكر امل�صادر واملراجع التي �أخذت  .8تقرير املقرر )(Course Report
ي�شتمل تقرير املقرر على بيانات املقرر ،و�أ�سماء
منها املهام والواجبات الواردة يف املقرر ،مع بيان �أرقام
ال�صفحات و�أرقام الأ�سئلة,مع �ضرورة �إدراج هذه املهام يف الأ�ساتذة امل�شاركني يف التدري�س ،والبيانات الإح�صائية
جدول املقرر� .أما املهام الأخرى التي قد تت�ضمن التمارين لأعداد الطالب ،بالإ�ضافة �إىل النتائج والتقديرات وبيانات
وامل�سائل الريا�ضية فيجب �إرفاق الو�صف الكامل لها مع التدري�س .ويجب �أن يت�ضمن تقرير املقرر كذلك طرق التقومي
التي تتعلق بالطالب ،واملرافق والو�سائل التعليمية ،مع ذكر
احللول (منوذج �إجابة).
�أية عوائق �أو قيود �إدارية وطرق التح�سني والتطوير للمقرر.
والتمارين (Laboratory
 .3.5جتارب املختربِات
ِ
)(Assignments

ملف املقرر

م�ستويات خمتلفة (م�ستوى ممتاز ،ومتو�سط ،و�ضعيف) كما
ي�شتمل �أي�ض ًا على قائمة ب�أ�سماء طالب امل�شاريع �أو الأبحاث
للأعوام ال�سابقة مع تعليمات و�ضع الدرجات .والبد من
مالحظة �أن �أية عينة من �أعمال الطالب يقع عليها االختيار
يجب �أن ال تت�ضمن ا�سم الطالب الذي �أجنزها� ،أي �أن يزال
ا�سم الطالب و�أية معلومات �أخرى ذات عالقة.

)Experiments and Exercises

يت�ضمن هذا الق�سم مناذج من جتارب املختربات ومتارين
املعامل ،مع مناذج للحلول والر�سومات يف ملف املقرر و�أية
م�شكالت �أو تعليقات عليها.
 .4.5االختبارات واالمتحانات
يت�ضمن هذا اجلزء مناذج من االختبارات ،مثل اختبارات
منت�صف الف�صل الدرا�سي ،واالختبارات العملية واالمتحانات
النهائية مزودة بالإجابات �إن �أمكن.
()Quizzes and Exams

skills@ksu.edu.sa
www.dsd.ksu.edu.sa
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 .6الأعمال الطالبية )(Student Work
يت�ضمن ملف املقرر عادة عينات من الواجبات واالختبارات
والتقارير التي قدمها الطالب يف �أثناء درا�ستهم للمقرر،
وينبغي �أن يراعي يف ذلك تنوع العينات امل�أخوذة بحيث ت�شمل

وملعرفة املزيد عن ملف املقرر ،ميكنك الت�سجيل يف �أحد الربامج
التدريبية بالعمادة عن �إعداد ملف املقرر �أو التخطيط للتدري�س اجلامعي
الفعال.
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لقد بينت الدرا�سات ،على مدى �أكرث من ع�شرين عام ًا،
�أن الو�سائط املتعددة لها ت�أثري فعال يف حت�سني العملية
التعليمية �إذا ا�ستخدمت بطريقة �صحيحة .وبينت الدرا�سات
�أن الطالب يحتفظون بحوايل  % 20مما ي�شاهدونه ،و %30
مما ي�سمعونه ،و  %50مما ي�شاهدونه وي�سمعونه .ف�إذا ما
�أتيحت فر�صة للطالب كي ي�شاهد ،وي�سمع ،ويتفاعل ف�إن
ا�ستيعابه للمعلومات ي�صل �إىل  ،%80وهذا يدل على �أهمية
وقدر الو�سائط املتعددة التفاعلية ،وي�ؤكد �أن تلك التقنيات
ت�ؤتي ثمارها حني يكون الطالب هو حمورها الرئي�س.
ويعد برنامج الباوربوينت (� )Power Pointأحد الربامج
ال�شائعة اال�ستخدام لدى العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
حيث يتيح لهم �إنتاج عرو�ض تقدميية تتكون من جمموعة
من ال�شرائح ،يحتوي كل منها على ن�صو�ص كتابية ،و�صور،
و�صوت� ،أو فيديو .با�ستخدام جهاز الداتا �شو (Data
 )Show Projectorالذي مي ّكن من عر�ض املحا�ضرة
بطريقة �أكرث ت�شويق ًا و�إفادة .وميكن �أن ت�أخذ كل �شريحة يف
برنامج الباوربوينت ال�شكل واخلوا�ص املوجودة بال�شريحة
الأ�سا�سية ( ،)master slideوالتي تعترب مبثابة قالب
لكل ال�شرائح يف هذا العر�ض التقدميي .وميكن ا�ستخدام
القوالب ()templatesاملوجودة بالربنامج� ،أو �إن�شاء قوالب
خا�صة بامل�ستخدم .وميكن عر�ض ال�شرائح يف �صورة متتابعة
�إر�شادات ال�ستخدام برنامج الباوربوينت يف
(� )linearأو بطريقة التفرع بوا�سطة االرتباط الت�شعبي
التدري�س
()Hyperlinkوهذا ي�سمح بالتنقل بني ال�شرائح ب�سهولة
هناك العديد من الأمور الواجب مراعاتها قبل البدء يف
وي�سر.
العر�ض حتى ي�صري احرتافي ًا ومنها:
�إ�سرتاتيجيات ا�ستخدام عرو�ض الباوربوينت يف  -1اال�ستعداد ،مثل �إعداد املادة العلمية ،و�شرائح العر�ض،
التدري�س اجلامعي
والإعداد النف�سي ،و�إعداد املكان والأدوات.
دعم املحا�ضرات وتقدمي املحتوى :وهو اال�ستخدام  -2عمل قائمة مبا يجب توافره من �أدوات ومعدات الزمة
للعر�ض.

ال�شائع للبوربوينت� ،إذ ي�ستخدمه �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جذب انتباه الطالب وم�ساعدتهم على التعلم بطريقة
فعالة و�شيقة.
 -1عر�ض �شا�شات للممار�سة  :Practice screensفمث ًال
يعر�ض املعلم على الطالب �صورة جهاز يف معمل �أو مكان
معني �أو �شخ�ص ليتعرفوا به.
 -2و�سيلة للتقومي  : Assessment screensفقد ي�ستخدم
الأ�ستاذ �شا�شات الباوربوينت لعر�ض �صور بع�ض العينات
�أمام الطالب ،ثم توجيه �أ�سئلة لهم للتعرف بها ومن ثم
يقوم بتقومي م�ستوى فهمهم لها.
 -3و�سيلة تدريبية خمت�صرة  : Brief tutorialsفي�ستطيع
الأ�ستاذ �إعداد عر�ض بوربوينت ي�شرح فيه مفهوم ًا معين ًا،
�أو تقنية معملية معينة ،ي�ستعني فيها بكل الو�سائط
املتعددة ،لي�صبح عر�ض املحا�ضرة جاهز لال�ستخدام يف
�أي زمان ومكان.
 -4احل�صول على عرو�ض مقدمة من الطالب Student-
 :created presentationsوتتمثل يف �أن يطلب الأ�ستاذ
من الطالب فرادى �أو جمموعات �صغرية�،إعداد عرو�ض
بوربوينت حتوي و�سائط متعددة ثم عر�ضها ومناق�شتهم
يف حمتواها.

52

استخدام التقنية احلديثةيف التدريس اجلامعي

استخدام التقنية احلديثة يف
التدريس اجلامعي

 -3التحقق من كل التجهيزات م�سبقا بعمل زيارة ملوقع
العر�ض يف اليوم ال�سابق �أو على الأقل احل�ضور مبكر ًا
قبل العر�ض.
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وهناك بع�ض املالحظات الواجب مراعاتها يف �شرائح
العر�ض منها:
 -1ا�ستخدام حجم خط كبري ،فيف�ضل ا�ستخدم فونت 32
نقطة على الأقل ،وميكن ا�ستخدام فونت �أكرب �إذا كانت
القائمة كبرية وعدد الطالب كبري ًا ويبعدون م�سافة
كبرية عن املحا�ضر.
 -2ا�ستخدم تباين وا�ضح بني لون الن�ص الكتابي ولون
اخللفية ،لأنه ي�صعب على احلا�ضرين قراءة الن�صو�ص
�إذا كانت �ألوانها مقاربة للون اخللفية( .فمث ًال ا�ستخدم
لون كتابة �أزرق غامق على خلفية بي�ضاء �أو كتابة �سوداء
على خلفية �صفراء بحيث تكون الألوان متنا�سقة).
 -3الإقالل من الكتابة يف كل �شريحة ،فيف�ضل ا�ستخدام
الن�ص الكتابي للإ�شارة �إيل النقاط الأ�سا�سية ،وتلخي�ص
الأفكار ولي�س عر�ض كميات كبرية من املعلومات على كل
�شريحة وفق ًا للقاعدة التي تعرف ب  6يف � 6أو  8يف 8
والتي تعني �أن ال�شريحة الواحدة ينبغي �أال يزيد عدد
الأ�سطر فيها عن � 6أو  8و�أال يزيد عدد الكلمات يف كل
�سطر عن � 6أو .8
 -4جتنب و�ضع معارف عديدة على ال�شريحة الواحدة :البد
�أن يت�سم ت�صميم ال�شرائح بالب�ساطة والو�ضوح والبعد عن
الت�شتيت ،فوجود العديد من العنا�صر يف �شريحة واحدة

�سيتعار�ض مع القراءة ال�سل�سة ،خا�صة �إذا كان بع�ض تلك
العنا�صر متحرك ًا.
اخلطوط املُبهرج ِة� :إن العديد من
 -5جتنب الإكثار ِمنْ
ِ
اخلطوط ال ميكن قراءته على �شا�شة العر�ض ،لذا يجب
�أن ن�ستخدم اخلطوط الوا�ضحة.
 -6جتنب عر�ض ر�سومات لي�س لها داع  :يتعار�ض عر�ض
ال�صور مع االت�صال �إذا كانت تلك ال�صور للتزيني ،لذا
يجب ا�ستخدام ال�صور فقط لإي�صال املحتوى العلمي
للطالب.
 -7جتنب و�ضع �أ�صوات بال مربر� :إن ا�ستعمال الأ�صوات
كم�ؤثر �صوتي فقط يتعار�ض �أي�ض ًا مع االت�صال الفعال،
لذا يجب ا�ستخدم الأ�صوات لإي�صال املعلومة بالقدر
املنا�سب الذي يحدده ع�ضو هيئة التدري�س وفق ًا لالحتياج
الفعلي.
 -8ا�ستخدام ال�صور ولي�س جمرد ن�صو�ص كتابية� :إن ح�سن
اختيار ال�صور ي�ساعد يف تو�صيل املعرفة �أكرث من عر�ضها
من خالل الن�صو�ص الكتابية فقط ،خا�صة لدى الطالب
ذوي الأمناط التعليمية الب�صرية (.)Visual Learners
 -9تقدمي العر�ض يف قاعة مظلمة نوع ًا ما :فقد يظهر العر�ض
باهت ًا �إذا كانت القاعة �شديدة الإ�ضاءة .لذا ميكن �إ�سدال
ال�ستائر و�إطفاء بع�ض الأ�ضواء خالل العر�ض.
 -10جتنب قراءة الن�ص الكتابي ب�صوت عال :فيفرت�ض
عدم قراءة ما ي�ستطيع احلا�ضرون �أن يقر�أوه ب�أنف�سهم.
ا�ستخدم هذا الن�ص الكتابي فقط لال�ستدالل على النقاط
الأ�سا�سية التي تناق�شها.

دمج الو�سائط املتعددة يف العرو�ض التقدميية
ما املق�صود بامللتيميديا (الو�سائط املتعددة)
Multimedia؟
هي دمج عن�صر �أو �أكرث من العنا�صر التالية يف برنامج
�أو عر�ض كمبيوتر لتحقيق هدف تعليمي معني.
وت�شمل عنا�صر الو�سائط املتعددة ما يلي:
الن�ص الكتابي Text
ال�صور Images
ال�صوت Audio
الر�سوم املتحركة Animation
الفيديو Video
الواقع االفرتا�ضي ( Virtual Reality (VR
ما املق�صود بالو�سائط املتعددة التفاعلية؟
هي برامج ملتيميديا ت�سمح للم�ستخدم بالتفاعل معها
من خالل و�سائل الإدخال (لوحة مفاتيح ،ف�أرة ،ميكروفون)
وينتج عن هذا رد فعل �أو ا�ستجابة من الربنامج ،وهذا يتيح
للطالب العمل وفق ًا للنمط الذي ينا�سبه.

�أن يوجه الطالب �إىل ما ينبغي الرتكيز فيه �أثناء م�شاهدة
الفيديو (فمث ًال يركزون يف العر�ض على �شخ�ص ما� ،أو
لقطة معينة� ،أو جملة معينة.).....
�إمكانية �إيقاف العر�ض �أحيان ًا ملناق�شة الطالب فيما
يتنب�ؤون به يف باقي العر�ض.
�إمكانية �إلغاء ال�صوت والطلب من الطالب كتابة ن�ص
والتعليق على ما ي�شاهدونه.
�أال تزيد مدة العر�ض عن ع�شر دقائق ثم يوقف العر�ض
للقيام بن�شاط ثم يعاد الت�شغيل وهكذا.
�أن يتاح للطالب م�شاهدة الفيديو خارج القاعات الدرا�سية
عرب الإنرتنت �أو على دي يف دي ( ،)DVDفيتمكنون من
مراجعة ما يريدون مرار ًا وتكرار ًا وفق ًا للوقت واملكان
املنا�سبني ح�سب ظروف كل واحد منهم.
م�صادر الفيديو:
 -1الت�صوير الذاتي للقطات الفيديو من ِقبل الأ�ستاذ.
 -2الت�صوير من قبل وحدة الو�سائط املتعددة والإخراج
التلفزيوين باجلامعة ونقلها مبا�شرة �إىل الكمبيوتر.
 -3الأ�سطوانات �أو دي يف دي التي حتتوي جمموعات
من لقطات الفيديو واملنتجة من قبل �شركات جتارية
متخ�ص�صة.
 -4ملفات الفيديو املحملة من بع�ض املواقع (وبع�ضها
جماين والآخر با�شرتاك) ،مثل موقع:
 www.teachertube.comحيث ي�ستطيع الأ�ستاذ �إدراج ملف
الفيديو يف موقعه (.)embed video
 -5الت�سجيل مبا�شرة من التلفزيون ومن ثم نقل الفيديو
�إىل الكمبيوتر.
 -6الت�صوير يف قاعة املحا�ضرات.
 -7الت�صوير من �شا�شة الكمبيوتر (.)Screen Capture

�أو ًال :عن�صر ال�صور
متثل ال�صور واحد ًا من �أهم عنا�صر الو�سائط املتعددة،
ملا لها من فوائد جمة يف الناحية التعليمية ،فرب �صورة �أغنت
عن �ألف كلمة .ولكن ينبغي �أال ت�ستخدم ال�صور يف العرو�ض
التقدميية ب�صورة ع�شوائية ،بداع وبدون داع ،بل ت�ستخدم
لت�ضيف معلومة وتو�ضح مفهوم ًا وت�سهل فهم ًا .ويجب لفت
انتباه الطالب �إىل ما يجب الرتكيز فيه يف ال�صورة ،كما �أن
ال�صورة نف�سها يجب �أن تركز يف �شيء ما .وتنا�سب ال�صور
الطالب ذوي منط التعلم الب�صري ,لذا البد من ا�ستخدامها
حتى نلبي احتياجات هذه الفئة من الطالب .وجتدر الإ�شارة
�إىل �ضرورة مراعاة حجم ال�صورة ونقائها مبا يتنا�سب مع
ثالثاً:عن�صر ال�صوت Audio
طبيعة العر�ض ،وخا�صة �إذا كان العر�ض على �شبكة الإنرتنت
يعد ال�صوت �إحدى الركائز الأ�سا�سية يف الو�سائط املتعددة
كما يف �أنظمة التعلم الإلكرتوين ،فالبد من �ضغط ال�صور يف
لأنه من �أ�سهل عنا�صر الو�سائط املتعددة يف �إنتاجه بالن�سبة
�صيغة منا�سبة مثل  JPEGكي ي�سهل فتح �أو تنزيل العر�ض
�إىل الأفراد ب�صفة عامة ،وخا�صة �أن �أجهزة الكمبيوتر
من ال�شبكة.
حالي ًا تتمتع بامتالكها للمكونات املادية والربامج الالزمة
لت�شغيل وت�سجيل ال�صوت مبا�شرة بوا�سطة ميكروفون مت�صل
ثانياً :عن�صر ا لفيديو Video
ال �شك �أن الفيديو عن�صر مهم ,ملا يحققه من �أهداف بالكمبيوتر ،فيتم تخزينه يف ملفات �أو �إدماجه مبا�شرة يف
�إال �أن هناك بع�ض الأفكار وال�ضوابط التي ينبغي مراعاتها بع�ض الربامج كما هو احلال يف برنامج الباوربوينت ،ومن ثم
عند ا�ستعمال الفيديو داخل القاعات الدرا�سية نذكر منها يتم ت�شغيله واال�ستماع �إليه بوا�سطة �سماعات ()Speakers
مت�صلة �أي�ض ًا باجلهاز.
ما ي�أتي:
�أن يراعي التفاعل بني الطالب وبني ما ي�شاهدونه فال
م�صادر ال�صوت
يظل الطالب يف و�ضع املتفرج فقط.
 -1الأداء ال�صوتي للمحا�ضرات ،وميكن �إ�ضافة �صورة ثابتة
Images
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املميزات و�أوجه اال�ستعمال
 تعظم فائدة ال�صوت ب�شكل خا�ص يف برامج تعلم اللغات،حيث ميكن ا�ستخدامه كم�صدر للتعلم والتقومي.
 يتم حتميل ال�صوت �أ�سرع من الفيديو. منا�سب للطالب ذوي منط التعلم ال�سمعي.خام�ساً :الر�سوم املتحركة Animation
ورغم ذلك �إال �أنه البد من ا�ستعمال امل�ؤثرات ال�صوتية ح�سب
هي جمموعة من ال�صور متر ب�سرعة معينة لتخدع
احلاجة يف العرو�ض كي ال تت�شتت �أذهان الطالب �أثناء العني الب�شرية فتوحي ب�أن ال�صورة فيها حركة معتمدة على
التعلم ويقل تركيزهم.
اخلداع الب�صري فتظل ال�صورة ثابتة على العني مبقدار
1/20من الثانية ،ومن ذلك �أطلق على م�سل�سالت الكرتون
�أمور البد من مراعاتها يف م�صادر ال�صوت
ا�سم الر�سوم املتحركة .ومن الناحية التعليمية ف�إن للر�سوم
 �سجل بنف�سك بوا�سطة ميكروفون ،واخرت مكان ًا هادئ ًا� ،أواملتحركة دور بارز يف تب�سيط العديد من املفاهيم العلمية،
�أ�ستوديو ،ويف�ضل �أن يكون هناك ن�ص كتابي مت �إعداده
كما ت�ستخدم �أي�ض ًا يف بع�ض املجاالت مثل �إن�شاء جتارب
م�سبق ًا.
للمحاكاة يف الفيزياء .وهناك �أي�ض ًا العديد من الربامج
 ميكنك حتميل بع�ض الأ�صوات من �شبكة الإنرتنت مثل موقعامل�ستخدمة بع�ضها جماين وبع�ضها جتاري البد من �شرائه
 www.archive.comهناك بع�ض الأقرا�ص املدجمة تباع
مثل برنامج فال�ش.
وفيها جمموعة كبرية من الأ�صوات املتنوعة ،ومق�سمة
�إىل جمموعات ،كي ي�سهل البحث بها.
التعلم الإلكرتوين وا�ستخدام الإنرتنت يف التدري�س
عن�صر ال�صوت :برامج الإنتاج والتحرير
اجلامعي
هناك العديد من الربامج وميكنك حتميل برامج مفتوحة
�أهمية التعلم الإلكرتوين ومقارنته بالتعلم التقليدي
امل�صدر من الإنرتنت.
يعتقد البع�ض �أن التعلم الإلكرتوين هو نوع من الرتف
 Adobe Auditionوالرفاهية ،مع �أنه جاء ليلبي احتياجات املجتمع ،ولي�ساهم
 Audacity freeيف حل بع�ض م�شكالته وخا�صة يف الدول النامية ،وذلك من
 Sound Forgeخالل تعلم ال يتقيد باملكان وال بالزمان فهو م�ستمر يف �أي
رابعاً :الواقع االفرتا�ضي (Virtual Reality (VR
وقت و�أي مكان طاملا توافر كمبيوتر و�شبكة �إنرتنيت .ويعترب
هو مزيج من (  ) hardwareو(  ) softwareلإن�شاء بيئة
التعلم الإلكرتوين مكم ًال ولي�س بدي ًال للتعلم التقليدي ،ومع
افرتا�ضية رقمية ميكن التفاعل معها .وت�شمل ال ( hard
 ) wareنظارات خا�صة وقفازات متكنك من التفاعل مع هذا فهناك بع�ض الدرجات العلمية وال�شهادات التي تعطى
�أج�سام ثالثية الأبعاد �أو التجول يف �أماكن افرتا�ضية ي�صعب كلي ًة من خالل الدرا�سة بوا�سطة التعلم الإلكرتوين.
الو�صول �إليها فعلي ًا .وهناك نوع �أخر من الواقع االفرتا�ضي مفهوم التعلم الإلكرتوين
يعرف با�سم ( QTVR (Quick Time Virtual Realityوهو
يعترب التعلم الإلكرتوين تطور ًا طبيعي ًا لربامج التعلم عن
على نوعني:
بعد والتي بد�أت يف املرحلة الأوىل يف �صورة تعلم باملرا�سلة
�أج�سام ثالثية الأبعاد ميكن للم�ستخدم التحكم فيها

استخدام التقنية احلديثة يف
التدريس اجلامعي

بجانب ال�صوت كما يف حاالت التقدمي �أو الرتحيب ،وال
يف�ضل �أن يعر�ض ال�صوت وال�صورة والن�ص مع ًا ،ولكن
الأف�ضل �إتاحتها وترك حرية االختيار للم�ستخدم مث ًال
لإظهار الن�ص الكتابي �أو �إخفائه .
 -2مقاطع �صوتية مل�شاهري.
 -3بع�ض الأ�صوات املميزة التي يتم توظيفها يف العرو�ض
التقدميية لترثي العر�ض ،ك�صوت دقات القلب الطبيعي
�أو غري الطبيعي�...... ،إلخ.
� -4أ�صوات من البيئة و�أ�صوات �أدوات و�أجهزة وماكينات.

وتدويرها لر�ؤيتها من اجلهات املختلفة �أو تقريبها �أو
تبعيدها.
البانوراما ( )Panoramaوهي متثل �صورة ملكان ما
ت�ستطيع �أن تقف يف مركزه وتتحرك با�ستخدام الف�أرة
لرتاه بزاوية  360درجة.
ويف كال النوعني ميكن �إ�ضافة نقاط ن�شيطة ( Hot
 ) Spotsعند ال�ضغط عليها ت�ؤدي �إىل ج�سم �آخر �أو بانوراما
ثانية وهكذا مما يزيد من التفاعل (فمث ًال تنقر على باب
يف البانوراما فتدخل مبا�شرة �إىل قاعة جديدة �أو تنقر على
البطني الأي�سر يف القلب فينفتح وترى ما بداخله ،) ....وكال
النوعني ال�سابقني ال يحتاج �إىل برجمة بل يتم با�ستخدام
دمج ال�صور الرقمية معا بوا�سطة �أحد الربامج مثل برنامج
(.)VR Worx

(نقل املواد املطبوعة بطريقة منظمة) ،ثم تلى ذلك مرحلة
الو�سائط املتعددة ،ثم املرحلة الثالثة والتي اعتمدت على
تكنولوجيا املعلومات (مثال امل�ؤمترات ال�سمعية الب�صرية
والبث الإذاعي) ثم ها نحن يف املرحلة الرابعة والتي تعتمد
على �شبكة الإنرتنيت.
وهناك العديد من التعريفات للتعلم الإلكرتوين ،ولكن
�أكرث هذه التعريفات قبو ًال � ،أنه التعلم مب�ساعدة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والذي ال يحده زمان �أو مكان.

وبالرغم من تباين الآراء حول التعلم الإلكرتوين ،تقرر
الأغلبية �أن التعلم الإلكرتوين حليف ولي�س خليف ًا للتعلم
التقليدي (وجه ًا لوجه) ،ومن ثم ظهر التعلم الهجني
( )Blended Learningالذي يجمع بني التعلم بالطرق
التقليدية وبني التعلم الإلكرتوين .ويت�سع مفهوم التعلم
الإلكرتوين لي�شمل ا�ستخدام الو�سائل التعليمية التكنولوجية
احلديثة كافة يف العملية التعليمية.

ويبني ال�شكل التايل املراحل املختلفة للتدرج من التعلم التقليدي نحو التعلم عن بعد.

مقارنة بني التعلم التقليدي والتعلم الإلكرتوين:
وجه املقارنة
دور املعلم

التعلم التقليدي

التعلم الإلكرتوين

هو املتحكم ويقوم بالتلقني

يوجه الطالب �إىل املعلومات وي�شجعهم على
االبتكار والإبداع
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املناق�شات داخل القاعات
الدرا�سية

غالب ًا ما يتحدث املعلم �أكرث من
الطالب

يتحدث الطالب على الأقل مثل املعلم �أو �أكرث

مو�ضوع الدر�س

يقدم املعلم الدر�س وفقا للربنامج
الدرا�سي واملقرر املوجود

ي�شارك الطالب يف حتديد املو�ضوعات وتعتمد
الدرا�سة على العديد من م�صادر املعلومات ،مبا
فيها �شبكة الإنرتنت

�أمناط التعلم

واحدة لكل املتعلمني

متنوعة تنا�سب الفروق الفردية

عملية التعلم

يتم التعلم مب�شاركة الف�صل
ب�أكمله ،فقلما يوجد جمموعات �أو
درا�سات فردية

غالب ًا ما تتم من خالل جمموعات �أو من خالل
الطالب مبفردهم

الو�سائل

�سمعية ب�صرية لكل املتعلمني

متعددة ومتنوعة

الرتكيز يف عملية التعلم

تركز يف املعرفة والكم “”What
ولي�س على تعلم الطالب للكيفية
“ ”Howلأن الطالب والأ�ستاذ
م�شغوالن ب�إنهاء املادة العلمية
املقررة ،وال ي�شرتك الطالب يف
حل امل�شكالت ولكن يف �أداء املهام
التي توجه لهم من قبل الأ�ستاذ

الدافعية (احلفز)

حفز الطالب �ضعيف ،ومو�ضوع
املادة بعيد بالن�سبة �إليهم

حفز الطالب عال نتيجة �إ�شراكهم يف الأمور
املتعلقة بهم ونتيجة ا�ستعمال التقنية

مكان التعلم

يتم التعلم يف داخل الف�صول
والقاعات الدرا�سية

يتم التعلم يف �أي مكان فيه ات�صال بالإنرتنت

ت�صميم الدر�س

يحدد املدر�س ت�صميم الدر�س
ويتحكم يف توزيع الوقت

يت�أثر ت�صميم الدر�س بتفاعل و�سلوك املجموعة

تفاعل املتعلم

متلق �سلبي

حمور فعال يف التعلم

التقومي

يقوم به املعلم

يقوم به املتع ّلم

نظم �إدارة التعلم الإلكرتوين (

Learning Management

System (LMS

ما هو مطلوب من كليهما .فاملعلم يقدم ما لديه من م�صادر
تعليمية �سواء حما�ضرات �أو ن�ص كتابي �أو برنامج متعدد
الو�سائط �أو ملفات فيديو �أو ر�سوم متحركة �أو �أ�سئلة اختبار
 ....الخ  ،والطالب يقومون بتقدمي ما يطلب منهم من
واجبات ومهام يف �أو قات يحددها املعلم.
ويوجد العديد من �أنظمة التعلم الإلكرتوين امل�ستخدمة
وت�شرتك جميعها يف كونها ت�شتمل على نظام لإدارة العملية
التعليمية وتتفاوت هذه الأنظمة يف كفاءتها فبع�ضها له مميزات
ال توجد يف الآخر .ولكنها جميع ًا تتيح للطالب الو�صول �إىل
املعلومات احلديثة وقواعد البيانات على �شبكة الإنرتنت،
وي�ستطيع امل�شرف الأكادميي �إدخال �أ�سئلة تقومي ذاتي خا�صة
باملواد الدرا�سية للح�صول على تغذية راجعة عاجلة من
الطلبة والدار�سني لتحديد م�ستوى ن�شاطهم .كما ميكن �أي�ض ًا
ا�ستدعاء امل�شرف الأكادميي �أو �أحد م�ساعديه على �شا�شة
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لكي ي�ؤتي التعلم الإلكرتوين ثماره ،البد �أن تتوافر فيه
التفاعلية وامل�شاركة مب�ستوياتها املتنوعة ،تفاعل بني املتعلمني
�أنف�سهم ،وبني املتعلمني والقائمني بالعملية التعليمية،
والتفاعل بني الطالب واملحتوى الإلكرتوين والذي يف�ضل �أن
يتمتع بخ�صائ�ص الو�سائط املتعددة .ومن ثم انطلقت برامج
ونظم �إدارة التعلم الإلكرتوين .
وتوفر تلك النظم بيئة تعليمية افرتا�ضية وميكن حتميل
هذه البيئة على �شبكة املعلومات فتمثل الف�صل الدرا�سي
وت�سمح بكل �أنواع التفاعل (  ) interactivityوذلك من خالل
ما تقدمه من مناق�شات تزامنية وال تزامنية وبريد �إلكرتوين
و�إر�سال وا�ستقبال املهام الدرا�سية و تقدمي االختبارات
املتنوعة .وت�سمح تلك البيئة لكل من املعلم والطالب بطرح

يتعلم الطالب الكيفية “ ”Howوبدرجة �أقل
“� ”Whatإذ يت�ضمن التعلم �إجراء درا�سات
بحثية ت�شمل جمع املعلومات من الإنرتنت ،وهذا
يربط التعلم بالعامل الواقعي ،ويرثي املادة العلمية
ويقدمها يف �صور متعددة

استخدام التقنية احلديثة يف
التدريس اجلامعي

وجه املقارنة

التعلم التقليدي

التعلم الإلكرتوين

الإنرتنت والتفاعل معه ،بالإ�ضافة �إىل طرق التفاعل الأخرى
كافة من خالل الربيد الإلكرتوين �أو املناق�شات التزامنية
(� )chattingأو الالتزامنية ( )forumوذلك بعدة �سبل ،مثل
الن�ص الكتابي فقط �أو بال�صوت �أو بال�صوت وال�صورة .ومن
تلك الأنظمة نظام املوودل (Moodle (Modular Object-
 Oriented Dynamic Learning Environmentوهو برنامج
جماين ،وميكن احل�صول عليه من موقعه على الإنرتنت www.
 moodle.orgوهو وا�سع االنت�شار على م�ستوى العامل ،ويتميز
بدعمه لأكرث من �سبعني لغة من بينها اللغة العربية .وهناك
�أنظمة �أخرى مثل ، WebCT، Sakai،Atutor ،Blackboard
eCollege، Brihaspati،،Desire2Learn ، Angel،Serco
Desire2Learn، Dokeos، .LRN، Edumate، FirstClass،
Scholar360

توب

2000

(الف�صول الإلكرتونية)، ،

LON-

CAPA Start2learn

ويجب التنويه �إىل وجود بع�ض احلزم الربجمية اجلاهزة
التي ت�ستخدم يف بناء نظام تعلم �إلكرتوين �أو يف بناء املحتوى
الإلكرتوين نف�سه ،مثل برنامج الدرمي ويفر وبرنامج الأوثروير
وبرنامج الفال�ش وبرنامج الفرنت باج وبرنامج الباوربوينت،
وبرنامج ميكرو�سوفت �إك�سرب�شن ويب....الخ
التعرف ببع�ض جوانب حقوق امللكية الفكرية اخلا�صة
بالتعلم الإلكرتوين

�إن حقوق ا مللكية الفكرية متثل �إحدى النقاط الهامة التي
البد من مراعاتها يف حمتوى التعلم الإلكرتوين� .إذ ينبغي �أن
نعلم ما هي املواد التي ن�ستطيع ا�ستخدامها وحتت �أي ظروف
وفق ًا للقواعد التالية:
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 -1يعر�ض الفرد نف�سه للم�ساءلة القانونية �إذا ا�ستخدم
مادة علمية تخ�ص �آخرين بدون �إذن منهم وجعلها
متاحة للجميع �سواء من خالل �شبكة الإنرتنت �أو من
خالل �أ�سطوانات تقدم للطالب .من هذا يت�ضح �أن عمل

�أ�سطوانات تعليمية جتارية  commercialحتوي مادة
علمية تخ�ص الآخرين للبيع �أو اال�ستخدام خارج الف�صل
الدرا�سي ميثل خمالفة للقانون ،وخا�صة �إذا �أثر هذا العمل
على ت�سويق املنتج الأ�صلي .كما يجب احلر�ص على حماية
تلك املادة العلمية املتاحة على ال�شبكة واخلا�صة ب�آخرين
من الن�سخ .وغالب ًا ما تتعر�ض الكلية �أو امل�ؤ�س�سة التي
تعتدي على حقوق امللكية الفكرية للآخرين للم�ساءلة.
 -2قد ي�سمح �أحيان ًا با�ستخدام املادة العلمية اخلا�صة ب�آخرين
للتدري�س يف الف�صل �أو عرب الإنرتنت ب�شرط �أال تكون
هذه املادة العلمية متاحة للجميع ،وب�شرط �أال تزيد تلك
املادة العلمية عن حد معني ثابت فيما يعرف ب�إر�شادات
اال�ستخدام املعقول للو�سائط املتعددة التعليمية (Fair
.)Use Guidelines for Educational Multimedia
فعلى �سبيل املثال �إذا كانت املادة العلمية على موقع
وي�سمح للطالب بالدخول عن طريق ا�سم م�ستخدم وكلمة
�سر ف�إن هذا مبنزلة ف�صل ذي �أربعة جدران ،فيمكن يف
هذه احلالة تطبيق الإر�شادات ال�سابقة.
 -3عند القيام بعمل رابط من املوقع ال�شخ�صي على موقع
�آخر متاح �أ�سا�س ًا للجميع ،ف�إن هذا ال يعترب معار�ض ًا
حلقوق الطبع والن�شر ويف�ضل يف تلك احلالة �إخبار
�صاحب املوقع بذلك ،كي ي�شعرك �صاحب املوقع عند تغري
العنوان.
 -5يف حالة عدم التحقق من �شيء ما ،ميكن مرا�سلة املالك
لأخذ الإذن منه ،لتحديد الغر�ض من �أخذ تلك املادة،
ومتى �سيتم رفعها من املوقع ،ويجب االحتفاظ بكل تلك
املرا�سالت �سواء الربيدية �أو بالربيد الإلكرتوين.

ال�ضوابط املتبعة يف حالة اال�ستعمال املعتدل للو�سائط املتعددة

الزمن املتاح

�سنتان من بداية اال�ستخدام

الن�سخ املتاحة

ن�سختان (الن�سخة عبارة عن ملف يتم حفظه على القر�ص ال�صلب)

الأجزاء املتاحة

الفيديو �أو الر�سوم
املتحركة

 % 10من العمل الأ�صلي �أو  3دقائق� ،أيهما �أقل.

الن�ص الكتابي

 % 10من العمل الأ�صلي �أو �ألف كلمة� ،أيهما �أقل.

الق�صائد

 250كلمة ،وحتدد على الأكرث بثالث ق�صائد �أو �أجزاء منها تخ�ص �شاعر ًا واحد ًا� ،أو
خم�س ق�صائد �أو �أجزاء منها تخ�ص �أكرث من �شاعر من جمموعة مقتطفات �أدبية.

املو�سيقى

 % 10من العمل الأ�صلي �أو  30ثانية� ،أيهما �أقل.

ال�صور

� 5صور (�أعمال فنية) مل�صور واحد� ،أو فنان واحد.
� % 10أو � 15صورة� ،أيهما �أقل� ،إذا كان االختيار من جمموعة �صور.

معلومات قواعد
البيانات

� % 10أو  2500حقل� ،أو خلية �أيهما �أقل.

دور املعلم يف منظومة التعلم الإلكرتوين
مما ال �شك فيه �أن دور الأ�ستاذ اجلامعي يف منظومة
التعلم الإلكرتوين يختلف �إىل حد كبري عن دوره يف التعلم
التقليدي .فقد حتول من ملقن للمعلومات ،خمترب للطالب،
�إىل م�صمم للعملية التعليمية وا�ضع ال�سيناريو اخلا�ص
بكيفية عر�ض املحتوى العلمي� .إن دور ع�ضو هيئة التدري�س
الآن هو �أن يركز يف �إ�شراك الطالب يف العملية التعليمية
الكت�ساب مهارات التعلم الذاتي و البحث و االبتكار و التوا�صل
و العمل اجلماعي من خالل املجموعات الدرا�سية على
�شبكة الإنرتنت .ومن ثم نح�صل على خريج قد تدرب على
ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،وقادر على املناف�سة ومواكبة
التقدم العاملي.
ولي�س بال�ضرورة �أن يكون الأ�ستاذ اجلامعي حمرتف ًا
لربامج الكمبيوتر �أو مربجم ًا ،ولكن ما هو مطلوب منه �أن
يكون لديه احلما�سة والإرادة لدفع هذه امل�سرية ،ولذلك يجب
عليه �أن يجمع مادته العلمية وينظمها يف �صورة �إلكرتونية
بقدر الإمكان (ن�ص كتابي� -صور  -فيديو  ....الخ) .كما

استخدام التقنية احلديثة يف
التدريس اجلامعي

العن�صر

�شروط اال�ستخدام املعتدل للو�سائط املتعددة

يجب عليه �أن يكون على دراية بالإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا
من ر�سوم متحركة وحماكاة وواقع افرتا�ضي  .ومن هنا
ندرك �أن الدور الأ�سا�سي للأ�ستاذ اجلامعي هو �إتاحة املادة
العلمية وو�ضع �سيناريو لتلك املادة ومن ثم تنفيذه مب�ساعدة
الفنيني.

تقويم تعلم الطلبة
وملعرفة املزيد عن املو�ضوع ال�سابق ميكنك الت�سجيل يف برامج عمادة
تطوير املهارات اخلا�صة با�ستخدام التقنية يف التدري�س .
skills@ksu.edu.sa
www.dsd.ksu.edu.sa
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تقومي

توفري معلومات جيدة للباحثني ت�ساعدهم يف �إجراء بع�ض
الدرا�سات حول �أداء الطالب يف املواد املختلفة.
وخال�صة القول �أن عملية التقومي ت�ستمد �أهميتها من
دورها يف توجيه العملية الرتبوية ،ومن �شموليتها جلميع
جوانب النمو املختلفة لدى الطالب ( املعرفية ،والنف�سية
احلركية واالنفعالية).

�أ�ساليب و�أدوات التقومي
لأن طبيعة الأهداف التدري�سية خمتلفة فمن الطبيعي
�أن تكون �أ�ساليب و�أدوات التقومي املنا�سبة لها خمتلفة �أي�ض ًا،
ومن بني هذه الأ�ساليب والأدوات ما يلي:
االختبارات التح�صيلية) Achievement Tests ( .
تقومي الأداء(  :) Performance Assessmentمثل
العرو�ض التو�ضيحية ،والتقارير ،والتقدمي ،وامل�شروعات،
�...إلخ.
املقابلة ( .) Interview
مقدمة
املالحظة ( . ) Observation
تويل جامعة امللك �سعود التقومي الرتبوي عناية خا�صة
مقايي�س التقدير ( .) Rating Scales
لأهميته يف زيادة فعالية العملية التدري�سية ،وحت�سني
ملف �إجناز الطالب ( .) Portfolio
خمرجاتها ،لذا ،فيجب �أن ت�ؤخذ مهمة �إعداد �أدوات
التقومي املختلفة بجدية  ،و�أن يخ�ص�ص لها الوقت الكايف،
وعلى الأ�ستاذ �أن يقرر �أن�سب طريقة يف قيا�س املجاالت
وعلى الأ�ستاذ اجلامعي �أن يدرك وهو ّ
يح�ضرها �أنه �أمام املختلفة للأهداف ،فقيا�س املجال املعريف يتطلب ا�ستخدام
�إعداد �أدوات يحكم بوا�سطتها ًعلى م�ستوى �أداء الطالب ،االختبارات ب�شكل رئي�س ،و�أما املجال الوجداين فيحتاج �إىل
و�أن لها ت�أثريات نف�سية ،و�أبعادا تربوية ت�سهم يف ت�شكيل �أدوات قيا�س تعتمد على املالحظة املو�ضوعية ،والتقارير
�شخ�صياتهم.
الذاتية ،واال�ستبيانات ،كما �أن املجال النف�س حركي

تعلم الطالب
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�أهمية تقومي تعلم الطالب
لتقومي تعلم الطلبة �أغرا�ض عديدة منها :
الت�أكد من حتقق الأهداف التعليمية.
حت�سني تعلم الطالب من خالل حتديد جوانب القوة
وال�ضعف لديهم  ،والعمل على معاجلة نقاط ال�ضعف
وتعزيز نقاط القوة.
حتديد درجات �صادقة تعك�س م�ستويات الطالب يف املادة
العلمية.
تنظيم وبناء املقرر الدرا�سي.
توفري معلومات جيدة للأ�ستاذ متكنه من التوا�صل مع
الطالب ،ومع كل من له عالقة بالعملية الرتبوية ،وهذا
ي�ساعد يف اتخاذ القرارات الرتبوية ال�سليمة التي ت�سهم
يف زيادة كفاءة العملية الرتبوية.
ا�ستثارة وحث الطالب على التعلم.
توفري معايري �صادقة للمفا�ضلة بني الطالب.
توفري تغذية راجعة منا�سبة للأ�ستاذ ت�ساعده يف تطوير
�أ�ساليب تدري�سه.

ي�ستخدم املالحظة واالختبارات العملية وتقومي الأداء.

ملحوظة  :يف�ضل �أن ي�شرك الأ�ستاذ طالبه يف و�ضع
معايري التقومي ،ويف تقومي �أنف�سهم ( Self Assessment
) ،ويف تقومي زمالئهم ( .) Peer Assessment
�أنواع التقومي ح�سب التوقيت الزمني يف العملية
التدري�سية
 -1التقومي القبلي ( :)Pre Assessmentوي�ستعمل قبل البدء
يف التدري�س ويهدف �إىل :
معرفة مدى امتالك الطالب للمعارف واملهارات
(املتطلبات ال�سابقة) ال�ضرورية للتعلم اجلديد ،وهذا
يعني الك�شف عن ا�ستعدادهم لدرا�سة التعلم اجلديد
(.) Readiness
حتديد م�ستوى اخلربات ال�سابقة عند الطالب فيما
يت�صل بنواجت التعلم املنوي تنفيذه ،وهذا ي�ساعد الأ�ستاذ
يف حتديد نقطة االنطالق املنا�سبة للبدء يف التدري�س
(. )Placement
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 -2التقومي التكويني ( :) Formative Assessmentوي�ستعمل
يف �أثناء �سري العملية التدري�سية ،ويهدف �إىل توجيه تنفيذ
عملية التعلم ،ويتطلب ذلك حتديد املهام التعليمية التي
يظهر الطالب فيها تقدم ًا مقبو ًال ،وتلك التي يحتاجون
فيها �إىل امل�ساعدة .ف�إذا وجد �أن بع�ض الطالب ال
يبدون تقدم ًا مر�ضي ًا بالرغم من �إجراء تدري�س عالجي
لهم ف�إن ذلك يتطلب ا�ستعمال التقومي الت�ش ـ ــخي�صي
(.)Diagnostic Assessment
 -3التقومي اخلتامي ( :)Summative assessmentوي�ستعمل
يف نهاية تدري�س وحدة �أو �أكرث ،ويهدف �إىل حتديد:
امل�ستوى الذي و�صل �إليه حت�صيل الطالب نتيجة تعلمهم
تلك الوحدة �أو الوحدات الدرا�سية.
الدرجة التي ي�ستحقها كل طالب .
مما �سبق يت�ضح �أن تقومي �أداء الطالب يت�صف
باال�ستمرارية فهو ي�ستعمل قبل ويف �أثناء وبعد عملية التدري�س
مع مراعاة املواعيد الر�سمية لالختبارات كما حددتها الئحة
الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية املعدلة ال�صادرة يف
عام 1424هـ  /الطبعة الثانية ( امللحق رقم .) 4

جوهري ًا من تطبيق �إىل �آخر على الفرد نف�سه ما دامت
الظروف مل تتغري تغري ًا ملحوظ ًا.
ي�شرك الطالب يف و�ضع معايري التقومي ويف تقومي
�أنف�سهم وزمالئهم.
يهتم بكيفية تعلم الطالب ال بنتائج التعلم فقط.
يبني التقدم نحو حتقيق الأهداف التعليمية.
يحفز الطالب للتعلم.
يح�سن من تعلم الطالب.
تعك�س الدرجات التي تعطى للطلبة م�ستوياتهم يف املادة
بكل مو�ضوعية و�شفافية.
يتوزع التقومي ب�شكل متنا�سق على مدار الف�صل
الدرا�سي.
يراعي الوزن الن�سبي ملو�ضوعات املحتوى .
ير�شد الأ�ستاذ يف احلكم على فعالية �أ�ساليب تدري�سه
ومدى تلبيتها الحتياجات الطالب.
ير�شد الأ�ستاذ يف احلكم على منا�سبة املحتوى العلمي
للمادة الدرا�سية.
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التغذية الراجعة (  ) Feedbackو�أهميتها
موا�صفات التقومي اجليد
يق�صد بالتغذية الراجعة تزويد الفرد بنتائج ما يقوم
حتى يحقق التقومي �أهدافه ال بد �أن يتوافر فيه العديد به ،وهذا �أمر هام جد ًا ل�ضمان حت�سني العمل من قبل الفرد
من ال�صفات منها �أن:
نف�سه ،ف�إذا عرف �أي �شخ�ص نقاط �ضعفه ونقاط قوته ف�إنه
يتمتع بال�صدق فهو يقي�س ما �أعد لقيا�سه.
�سي�سعى �إىل معاجلة نقاط �ضعفه وتعزيز نقاط قوته .
تتميز الدرجات امل�ستمدة منه باالت�ساق وال تتغري تغري ًا

�أ ) �أهميتها بالن�سبة �إىل الطالب
ويق�صد بالتغذية الراجعة يف هذه احلالة تزويد الطالب
(من قبل �أ�ستاذه عادة) بنتائج تعلمه يف املادة الدرا�سية
وال�صعوبات التي يواجهها ( �إن وجدت) للعمل على
معاجلتها �أو ًال ف�أو ًال طيلة الف�صل الدرا�سي ،لإن الطالب
ينتظرون نتائجهم يف جميع ما يكلفون به من مهام (وخا�صة
االختبارات) بفارغ ال�صرب ،ويح�سن املعلم �صنع ًا �إذا انتهى
من ت�صحيح �إجابات طالبه بال�سرعة الق�صوى وزودهم
بالتغذية الراجعة املنا�سبة التي تبني لكل طالب الأخطاء
التي وقع فيها وكيفية ت�صحيحها ،و�أر�شده �إىل بع�ض الطرق
التي تعمق الفهم لديه ،ويا حبذا لو خ�ص�ص الأ�ستاذ جز ًءا
من الوقت ملناق�شة طالبه يف نتائجهم يف االختبار لتح�سني
تعلمهم .
ب) �أهميتها بالن�سبة �إىل الأ�ستاذ
ويق�صد بها هنا تزويد الأ�ستاذ (من قبل طالبه عادة)
باملعلومات املتعلقة بتدري�سه لهم ،وهذا ي�ساعده على تعديل
طرائق تدري�سه مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم .وللح�صول على
هذه املعلومات يف�ضل �أن يطور الأ�ستاذ �أداة قيا�س خا�صة به
ي�ستعملها يف التعرف ب�آراء طالبه يف �أ�ساليب تدري�سه ،ويقوم
بتحليلها واال�ستفادة منها.

التغذية الراجعة .وحتى يكون لها الأثر البالغ يف حت�سني تعلم
الطالب ،هناك مبادئ مهمة جتب مراعاتها ومنها �أن :
تكون بناءة ومفيدة بحيث ي�شعر الطالب بفائدتها يف
ت�شجيعهم وزيادة دافعيتهم للتعلم.
تقدم يف الوقت املنا�سب ،وهذا ي�ساعد الطلبة على
ا�ستخدامها لتقوية تعلمهم.
تكون فورية وهذا يجعلها م�ؤثرة ،ولذلك ين�صح الأ�ستاذ
ب�أن يعمد �إىل �إعطاء نتائج امتحاناته بال�سرعة املمكنة
حتى يتبني الطالب �إجاباته ال�صحيحة فيعمل على
تقويتها ،وعلى �إجاباته اخلط�أ فيعمل على معاجلتها.
تقدم بطريقة لبقة ،ويا حبذا لو بد�أ الأ�ستاذ بالثناء على
�أعمال الطالب اجليدة �أو ًال.
تركز على حت�صيل الطالب ال على الطالب �أنف�سهم.
تركز على عمليات التعلم والنواجت التعليمية.
تبني للطالب الأخطاء التي وقعوا فيها يف كل خطوة ،
وكيفية ت�صحيحها.
ملحوظة :يف�ضل �أن يدرب الأ�ستاذ طالبه على نقد
�أعمالهم وحت�سينها وذلك مبقارنتها مبوا�صفات الأعمال
اجليدة التي يزودهم بها.
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بناء االختبارات التح�صيلية
اخلطوات الرئي�سة يف بناء االختبار التح�صيلي ( الذي
�أنواع التغذية الراجعة
فيما يلي �أهم �أنواع التغذية الراجعة م�صنفة ح�سب بع�ض يعده �أ�ستاذ املادة):
من امل�ستح�سن �أن يبد�أ الأ�ستاذ بتح�ضري �أ�سئلة اختبارية
االختالفات يف طريقة تقدميها ،وتوقيتها:
كل يوم وخالل املدة التي يجري تدري�س املقرر فيها ،حني
ت�صنيف ح�سب طريقة التقدمي
�أ) غري ر�سمية( :وتقدم عادة للطالب ب�صورة �شفهية يف تكون املعلومات نا�ضجة وحية يف ذهنه ،كما �أن حت�ضري �أ�سئلة
اختبارية يف وقت مبكر يعطيه الفر�صة الكافية لرياجعها
الف�صل الدرا�سي� ،أو خارجه).
ب) ر�سمية ( :وتكون مكتوبة وقد تت�ضمن قوائم �شطب �أو ويعدلها �إذا لزم الأمر ،وحني يرغب الأ�ستاذ ببناء اختبار
حت�صيلي ي�ستفيد من الأ�سئلة التي �أعدها �سابق ًا.
عبارات كالمية ب�صفة تو�صيات ).
وعلى �أية حال ف�إن اخلطوات الرئي�سة يف بناء االختبار
ت�صنيف ح�سب الطرف الذي تقدم له
التح�صيلي هي :
�أ) مبا�شرة ( :وتقدم لطالب مبفرده ).
 )1حتليل املحتوى الدرا�سي
ب) غري مبا�شرة ( :وتقدم لطالب ال�شعبة جميعهم).
وهذا يعني �أن يعد الأ�ستاذ قائمة بجميع عنا�صر املحتوى
ت�صنيف ح�سب التوقيت الزمني
الدرا�سي ( املو�ضوعات) التي در�سها للطالب واخلا�ضعة
�أ) تكوينية ( :وتقدم يف �أثناء تدري�س وحدة معينة).
ب) ختامية( :وتقدم عند االنتهاء من تدري�س وحدة لالختبار.
معينة).
 )2حتديد الأهداف التعليمية
املبادئ الأ�سا�سية التي جتب مراعاتها يف التغذية الراجعة
ويت�ضمن ذلك حتديد ًا دقيق ًا جلميع نواجت التعلم(الأهداف
�إن الدرجات وامللحوظات التي يدونها الأ�ستاذ على �أوراق ال�سلوكية) التي �سي�شملها االختبار والتي �سعى الأ�ستاذ �إىل
�إجابات الطالب �أو حتى جمرد قول الأ�ستاذ للطالب �إن ما حتقيقها لدى طالبه يف �أثناء تدري�سه لهم .وغالب ًا ما تكون
قام به خط�أ وعليه جتربة �أ�سلوب �آخر تعد �أ�شكا ًال خمتلفة من هذه الأهداف حمددة يف مفردات املقرر وما على الأ�ستاذ �إال

كما �سبق الإ�شارة �إليه يف ت�صنيف الأهداف التعليمية يف
موا�صفات الهدف التعليمي اجليد �أن
 يبد�أ بفعل مبني للمعلوم ي�صف ال�سلوك الذي يفرت�ض املجال املعريف ()Cognitive Domainبالطالب �أن يظهره عند تعامله مع املحتوى.
فقد �صنف بلوم الأهداف الرتبوية يف املجال املعريف
 ي�صف �سلوك ًا قاب ًال للمالحظة والقيا�س.يف �ستة م�ستويات رئي�سة متدرجة من الب�سيط �إىل الأكرث
 يكون واقعي ًا بداللة الزمن املتاح للتدري�س وخ�صائ�ص تعقيد ًا  ،تبد�أ باملعرفة فالفهم فالتطبيق فالتحليل فالرتكيبالطالب.
ثم التقومي  ،وكل م�ستوى من هذه امل�ستويات يت�ضمن �أمناط
 يكون وا�ضح ًا.ال�سلوك يف امل�ستوى �أو امل�ستويات التي ت�سبقه ،وميكن
 يكون حمدد ًا.تلخي�صها كما يلي :
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�أن يقوم بتحويلها �إىل �أهداف �أكرث ت�شعب ًا لتتوزع على الوحدات  -يعرب عنه مب�ستوى منا�سب من العمومية.
والف�صول الدرا�سية يف �أثناء تدري�سه لها ،ولذلك يتوقع �أن  -يكون ب�سيط ًا (غري مركب) � ،أي �أن كل عبارة للهدف تتعلق
بعملية واحدة.
تكون هذه الأهداف مكتوبة مع نهاية الف�صل الدرا�سي .

املعرفة
ويق�صد بها القدرة على تذكر حقائق �أو معلومات �أو �أ�شياء �سبق تعلمها ويتم ا�ستدعا�ؤها من الذاكرة �أو التعرف بها .
( ) Knowledge

مثال� :أن يتذكر الطالب اخل�صائ�ص الرئي�سة يف كل ق�صة من الق�ص�ص املقروءة.

الفهم(
ويت�ضمن القدرة على �إدراك �أو ا�ستيعاب معنى املادة �أو الن�ص الذي يدر�سه الطالب .
)Comprehension

مثال � :أن يف�سر الطالب �آية معينة من القر�آن الكرمي.
(امل�صدر� :أبو زينة 1999 ،م � ،صفحة ) 109
التطبيق
ويعني ا�ستخدام ما مت تعلمه من قوانني ومفاهيم �أو قواعد �أو مبادئ �أو تعليمات �أو �إجراءات وغريها يف مواقف جديدة �أو
مواقف واقعية.
( )Application

مثال � :أن يحل الطالب معادلتني خطيتني مبجهولني.
(امل�صدر  :عودة 1993 ،م � ،صفحة )84
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التحليل
ويعني القدرة على جتزئة �أو حتليل املادة �إىل عنا�صرها �أو مكوناتها.
() Analysis

مثال � :أن يبني الطالب ال�صور البالغية يف ق�صيدة قر�أها.
( امل�صدر� :أبو زينة 1999 ،م � ،صفحة ) 109

الرتكيب(
ويعني القدرة على جمع عنا�صر �أو �أجزاء لتكوين كل متكامل �أو منط �أو تركيب غري موجود �أ�ص ًال.
)Synthesis

مثال� :أن ي�صمم الطالب جتربة ي�ستنتج فيها �أن لكل فعل رد فعل م�ساوي له باملقدار ومعاك�س له باالجتاه.
(امل�صدر :عودة 1993 ،م � ،صفحة ) 86
التقومي(
ويعني القدرة على �إ�صدار �أحكام حول قيمة الأفكار �أو الأعمال وفق معايري �أو حمكات معينة.
) Evaluation

مثال � :أن ينقد الطالب �أ�سلوب الكتابة يف موا�ضيع �إن�شائية تقدم له.
(امل�صدر :عد�س 1989 ،م � ،صفحة ) 29
 )3حت�ضري جدول املوا�صفات
وهو جدول ذو بعدين يربط بني الأهداف التعليمية وم�ستوياتها  ،ومو�ضوعات حمتوى املادة الدرا�سية وفرعياتها ،بحيث
يو�ضح يف كل خلية من خاليا اجلدول عدد الأ�سئلة التي تقي�س كل هدف ومن ثم جمموعها واملجموع الكلي اعتماد ًا على ن�سبة
الأهمية للمو�ضوعات وللم�ستويات املختلفة للأهداف.
خطوات حت�ضري جدول املوا�صفات
 )1تق�سيم املادة �إىل مو�ضوعات �أو عناوين رئي�سة .
 )2حتديد ن�سبة الأهمية لكل مو�ضوع وذلك باال�ستعانة بالعالقة الآتية :
عدد حما�ضرات املو�ضوع
ن�سبة الأهمية لكل مو�ضوع = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ * ٪ 100
عدد املحا�ضرات الكلية للمادة
ملحوظة
ميكن للأ�ستاذ �أن يزيد �أو ينق�ص ن�سبة الأهمية لكل مو�ضوع وفق ما يراه منا�سب ًا �آخذ ًا بعني االعتبار �أهمية املو�ضوع ،
وعدد �صفحاته يف الكتاب املقرر  ،و�أية معايري �أخرى يراها مهمة ،وقد ي�ستعني بزمالئه الذين يدر�سون املادة نف�سها يف تقرير
ذلك.
ولكن يجب �أن يكون جمموع ن�سب الأهمية جلميع املو�ضوعات م�ساوي ًا لـ  ٪ 100يف كل الأحوال.
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ملحوظة
لي�س من ال�ضروري �أن يت�ضمن كل اختبار جميع امل�ستويات يف املجال املعريف و�إمنا يعتمد ذلك على طبيعة حمتوى املادة
الدرا�سية و�أهدافها ،ولت�سهيل �إعداد اجلدول ميكن للأ�ستاذ �أن ي�ضع امل�ستويات الثالثة العليا يف خانة واحدة حتت م�سمى
مهارات التفكري العليا  ،وقد ي�ستعمل تق�سيمات �أخرى للأهداف ( غري ت�صنيف بلوم ) يراها منا�سبة .
 )5حتديد عدد �أ�سئلة االختبار املراد و�ضعها .
ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها :
 الزمن املخ�ص�ص لالختبار �أنواع الأ�سئلة التي �سي�شملها االختبار )6حتديد عدد الأ�سئلة لكل خلية من خاليا جدول املوا�صفات (التي تقي�س كل م�ستوى من م�ستويات الأهداف لكل مو�ضوع)
وذلك من خالل العالقة الآتية :

تقومي تعلم الطالب

 )3حتديد عدد الأهداف التعليمية للمادة الدرا�سية التي �سعى الأ�ستاذ لتحقيقها لدى طالبه يف �أثناء تدري�سه لهم .
 )4حتديد ن�سبة الأهمية لكل م�ستوى من م�ستويات الأهداف من خالل العالقة الآتية :
		
عدد �أهداف امل�ستوى
ن�سبة الأهمية لكل م�ستوى = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ * ٪ 100
العدد الكلي للأهداف

عدد الأ�سئلة لكل خلية = عدد الأ�سئلة الكلي  Xن�سبة الأهمية للمو�ضوع  Xن�سبة الأهمية مل�ستوى الهدف
مثال تطبيقي ( افرتا�ضي) الختبار نهائي يف مادة ما :
جدول موا�صفات االختبار ملادة  ...رقم املادة …الف�صل الدرا�سي ... :
عدد املحا�ضرات الكلي خالل الف�صل الدرا�سي  25حما�ضرة
تق�سيم عدد املحا�ضرات على املو�ضوعات :
=  10حما�ضرات ( ) 25 =3+7+5+10
 1ـ الوحدة رقم ()1
=  5حما�ضرات
 2ـ الوحدة رقم ()2
=  7حما�ضرات
 3ـ الوحدة رقم ()3
=  3حما�ضرات
 4ـ الوحدة رقم ()4
عدد الأهداف التعليمية الكلي خالل الف�صل الدرا�سي  100هدف
تق�سيم عدد الأهداف على كل م�ستوى :
( )100 =10+20+30+40
=  40هدف ًا
املعرفة
=  30هدف ًا
الفه ـ ــم
=  20هدف ًا
التطبيق
مهارات التفكري العليا = � 10أهداف
عدد الأ�سئلة الكلي لالختبار ()50
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منوذج جلدول املوا�صفات
جمموع
عدد
الأ�سئلة

م�ستويات الأهداف
املحتــوى

املعرفة

الفهم التطبيق

ن�سبة
الأهمية
للمو�ضوعات

مهارات التفكري
العليا

الوحدة رقم ()1

8

6

4

2

20

٪40

الوحدة رقم ()2

4

3

2

1

10

٪20

الوحدة رقم ()3

6

4

3

1

14

٪28

الوحدة رقم ()4

2

2

1

1

6

٪12

جمموع عدد الأ�سئلة

20

15

10

5

50

ن�سبة الأهمية
للأهداف

٪40

٪30

٪20

٪10

٪ 100

ي�ستح�ضرها ويعرب عنها بطريقته اخلا�صة ،ومن هنا يكون
حمتوى الإجابة خمتلف ًا من م�ستجيب �إىل �آخر ،ولذلك ي�صعب
عادة �إعطاء تقديرات ثابتة عليها من م�صحح �إىل �آخر ،حتى
�أن امل�صحح نف�سه �إذا ما �أعاد ت�صحيح نف�س الإجابة يف زمن
الحق ف�إنه من املحتمل �أن يعطيها تقدير ًا مغاير ًا للتقدير
الذي �أعطاه يف املرة الأوىل .
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ملحوظات
 : 1عند تطبيق العالقات ال�سابقة � ،إذا كان العدد الناجت
ك�سري ًا ف�إننا نقربه لي�صبح عدد ًا �صحيح ًا .
 : 2قد يختلف جمموع الأ�سئلة يف جميع خاليا اجلدول عن
عدد الأ�سئلة الكلي الذي يقرره الأ�ستاذ (وهو يف هذه احلالة
 )50وذلك نتيجة للتقريب ،ويف هذه احلالة يزيد �أو ينق�ص
الأ�ستاذ عدد الأ�سئلة يف بع�ض اخلاليا التي مت ا�ستعمال
معايري كتابة الأ�سئلة
التقريب فيها وذلك ح�سب �أهميتها من وجهة نظره.
يجب �أن تكتب الأ�سئلة وفق ًا ملعايري كتابة الأ�سئلة اجليدة
ومنها ما يلي:
 )4كتابة الأ�سئلة وفق جدول املوا�صفات
يجب �أن يكون االختبار مطاب ًقا جلدول املوا�صفات
�أو ًال :معايري تنطبق على كل �س�ؤال بغ�ض النظر عن نوعه
�أو قري ًبا منه ما �أمكن ،وهذا يعني �أن يكون عدد الأ�سئلة
 )1تتوافر فيه الدقة العلمية .
مو�ضوعية كانت �أو مقالية ،مطابق ًا لعدد الأ�سئلة التي ن�ص
 )2يخترب ال�س�ؤال معلومة  /مهارة هامة .
عليها جدول املوا�صفات .
 )3يرتبط مبنهج املادة الدرا�سية .
ويق�صد بالأ�سئلة املو�ضوعية الأ�سئلة التي يختار فيها  )4يحدد املطلوب بو�ضوح .
الطالب �إجابته من بني عدة �إجابات معطاة  ،و�سميت  )5يكون خمت�صر ًا مبا ال ي�ؤثر على و�ضوح املطلوب .
باملو�ضوعية لأنه من املمكن تدقيقها ب�شكل مو�ضوعي � ،أي �أنه  )6يكون نوع ال�س�ؤال امل�ستخدم منا�سب ًا لقيا�س الناجت التعليمي
املعني .
ميكن لأكرث من م�صحح تدقيق نف�س الإجابات واخلروج منها
بنف�س الدرجة  ،حتى �أنه ميكن لأي �شخ�ص غريب عن املادة  )7يتجنب التعقيد اللغوي (�صعوبته القرائية واللغوية
منا�سبة) .
العلمية لالختبار �أن يقوم بعملية الت�صحيح �إذا ما �أعطي
ً
 )8يكون خاليا من التلميحات التي قد ت�سهل على الطالب
مفتاح الإجابات ال�صحيحة .
التو�صل �إىل اجلواب ال�صحيح .
و�أما يف الأ�سئلة املقالية فال يختار الطالب �إجابته و�إمنا

ثانياً  :معايري خا�صة بكل نوع من �أنواع الأ�سئلة.
�أ) ال�س�ؤال املقايل
 )1ال يبد�أ بعبارة غام�ضة �أو غري حمددة مثل ( ابحث يف،
اكتب ما تعرفه عن� ... ،إلخ) .
 )2يقي�س ناجت ًا تعلمي ًا ال ميكن قيا�سه بالدرجة ذاتها من
ال�صدق با�ستعمال الأنواع الأخرى من الأ�سئلة.
 )3ال يبد�أ بكلمات تتطلب جمرد تذكر املعلومات مثل ( من؟
متى؟ ع ّدد  ،واذكر ) .
 )4يبد�أ بكلمات �أو عبارات تتطلب اختيار الأفكار وتنظيمها
ومكاملتها وتقوميها مثل (ا�شرح  ،قارن  ،ف ّرق بني كذا
وكذا من حيث� ،صف �… ،إلخ) .
 )5يقت�صر ال�س�ؤال الذي يبد�أ بكلمات �أو عبارات مثل ماذا
تظن ؟  ،ما ر�أيك يف؟ هل تعتقد �أن � … ،إلخ  ،على
احلاالت التي يراد فيها التعرف باجتاهات الطالب
ومواقفه من بع�ض الق�ضايا .
 )6تكون املطالب يف ال�س�ؤال الذي يوجد فيه �أكرث من مطلب
مميزة بحروف مثل �أ  ،ب،ج  ،د …،الخ .
ب) �س�ؤال االختيار من متعدد
 ال�س�ؤال ب�شكل عام : )1الفراغات (امل�سافات) بني مقدمته وبدائله وبني بدائله
نف�سها منا�سبة .
 )2ت�ستعمل فيه �صيغة النفي فقط حني تكون هي الأن�سب،
ويف حالة وجودها يجب �أن تربز ب�شكل وا�ضح .
 )3ال ي�ستعمل �أعداد ًا متكن الطالب من التو�صل �إىل الإجابة
ال�صحيحة بحل خط�أ.
 بدائل ال�س�ؤال ب�شكل عام )1جميعها �إجابات حمتملة االختيار لل�س�ؤال .
 )2تتفق نحو ًيا مع املقدمة .
 )3مت�شابهة يف الطول .
 )4الأعداد والتواريخ فيها ( �إن وجدت) مرتبة ت�صاعد ًيا
 /تنازل ًيا .
 )5ال حتتوي على كلمات مكررة (فالكلمات امل�شرتكة بني
جميع البدائل ميكن و�ضعها يف املقدمة) .
 )6مرتبة عمود ًيا .
 )7ال تت�ضمن عبارة (جميع ما ذكر) .
 -الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال :

ج) �س�ؤال التكميل
� )1صياغته حم ّددة بحيث ال يحتمل الفراغ �سوى جواب
�صحيح واحد فقط.
 )2موقع الفراغ فيه قرب �أو عند نهايته ولي�س يف �أوله .
 )3عدد الفراغات فيه حمدود .
 )4ح ّددت فيه وحدة القيا�س املطلوبة بعد الفراغ من الأ�سئلة
التي تتطلب ذلك.

تقومي تعلم الطالب

 )9يكون م�ستق ًال عن غريه من �أ�سئلة االختبار .
 )10يكتب يف �صفحة واحدة ( وخا�صة يف �أ�سئلة املزاوجة).
 )11و يف�ضل �أن ال يكون منقو ًال حرفي ًا من املادة التعليمية.

 )1متفق على �أنها الإجابة ال�صحيحة الوحيدة �أو الإجابة
الأن�سب.
 )2متجان�سة مع البدائل الأخرى.
 املموهات ( البدائل اخلط�أ): )1تعتمد على �أخطاء �شائعة .
 )2ال ميكن تف�سريها �إجابات �صحيحة .

د ) �س�ؤال ال�صح  /اخلط أ�
 )1عبارته �صحيحة �أو خط�أ متام ًا .
 )2يقت�صر على فكرة واحدة – و�إذا تعددت الأفكار فجميعها
�صحيحة �أو جميعها خط�أ .
� )3صحة �أو خط�أ العبارة ال يعتمد على حرف غري بارز � ،أو
كلمة قد ال ت�سرتعي انتباه الطالب .
 )4يتجنب ا�ستخدام كلمات مثل :غالب ًا  ،نادر ًا  ،دائم ًا � ،أبد ًا
 ،يف كثري من الأحيان� ،إىل حد ما … ،الخ .
( )5يف حالة الر�أي �أو االعتقاد) ين�سب الر�أي �أو االعتقاد �إىل
�صاحبه (�أ�صحابه) .
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هـ) �س�ؤال املزاوجة
 )1مفردات املقدمات واال�ستجابات فيه متجان�سة يف
حمتواها بحيث تكون كل ا�ستجابة بدي ًال مقبو ًال ظاهري ًا
لكل مقدمة .
 )2الأ�سا�س الذي متت مبوجبه املزاوجة حم ّدد يف تعليمات
ال�س�ؤال .
� )3إذا كانت ا�ستجابة ما �أو �أكرث �ست�ستخدم �أكرث من مرة،
يجب �أن تبني تعليمات ذلك ال�س�ؤال بو�ضوح .
 )4يوجد عنوان لعمود املقدمات ،وعنوان لعمود اال�ستجابات
.
 )5ال يحتوي على دالالت نحوية �أو �صرفية ت�ساعد الطالب على
ا�ستبعاد بع�ض اال�ستجابات ،ك�أن تكون بع�ض اال�ستجابات
ب�صيغة املفرد والأخرى ب�صيغة اجلمع .
 )6عدد مفردات املقدمات غري مت�سا ٍو مع عدد مفردات
اال�ستجابات .
 )7عدد املفردات يف كل من العمودين قليل ن�سبي ًا .

 )8املفردات يف كل من املقدمات واال�ستجابات مرتبة
منطقي ًا (الكلمات �أو العبارات يف ترتيب �أبجدي ،الأرقام
والتواريخ يف ت�سل�سل تنازيل �أو ت�صاعدي).
 -5التطبيق الأويل لالختبار
ميكن للأ�ستاذ �أن يجرب اختباره من خالل االختبارات
الق�صرية التي يجريها للطالب يف ال�شعب املختلفة التي
يدر�سها (ما �أمكن ذلك) وذلك بعد جتزئة الفقرات املكونة
لالختبار �إىل جمموعات� ،أو جتريبه على �شعبة غري ال�شعب
التي �سيطبق عليها االختبار ب�صورته النهائية ،ويفيدنا هذا
التجريب يف معرفة �أ�شياء كثرية منها:
الفقرات الغام�ضة على الطالب.
م�ستويات ال�صعوبة وم�ستويات التمييز للفقرات.
فاعلية البدائل يف الفقرات االختبارية من نوع االختيار
من متعدد.
الزمن الذي ا�ستغرقه الطالب يف الإجابة.
وبنا ًء على نتائج التجريب الأويل لالختبار يقوم الأ�ستاذ
بالإجراءات التالية:
 يبقي الفقرات اجليدة  ،ويحذف الفقرات غري اجليدةوي�ستبدل بها فقرات تقي�س ما تقي�سه الفقرة املحذوفة،
ويعدل الفقرات التي حتتاج �إىل ذلك �شريطة �أن
يحافظ على توزيع الأ�سئلة وفق جدول املوا�صفات.
 يجري التعديالت اللغوية املطلوبة على الفقرات التيكانت غام�ضة ،ويكتب تعليمات وا�ضحة تبني طريقة
الإجابة عن االختبار.
 يقرر الزمن املخ�ص�ص لالختبار . يح�ضر الإجابة النموذجية مبين ًا عليها توزيع درجاتاالختبار.

متييز �أ�سئلة االختبار عن بع�ضها مبعنى �أن ال تكون ورقة
�أ�سئلة االختبار مكتظة .
�أن تكون الطباعة �أو الكتابة وا�ضحة و�سهلة القراءة ،
و�أن تكون الأ�شكال والر�سومات (�إن وجدت) وا�ضحة
ودقيقة .
عدم وجود �أخطاء طباعية �أو نحوية �أو �إمالئية .
كتابة تعليمات وا�ضحة للإجابة عن االختبار مبا يف ذلك
تبيان لعدد �صفحات االختبار ،وعدد الأ�سئلة ،وما يدل
على �أنه يطلب الإجابة عن جميع الأ�سئلة ،وما يدل
على �أن الإجابة على ورقة الأ�سئلة نف�سها �أو على ورقة
منف�صلة ،و�إمكانية ا�ستخدام �أو عدم ا�ستخدام الآلة
احلا�سبة مث ًال � .... ،إلخ.
و�ضوح تعليمات الإجابة عن كل نوع من �أنواع الأ�سئلة
االختبارية.
وجود م�سافة منا�سبة بني التعليمات والأ�سئلة .
التحقق من منا�سبة الأ�سئلة للأهداف التي تقي�سها،
وللزمن املخ�ص�ص للإجابة عنها.
كتابة عبارة انتهت الأ�سئلة  ،وكتابة ا�سم الأ�ستاذ .
تطبيق االختبار
�أهم الأمور الواجب مراعاتها عند تطبيق االختبار:
�إن الظروف التي يتم فيها �إجراء االختبار �سواء �أكانت
نف�سية �أم بيئية ،ت�ؤثر يف نتائج الطلبة ت�أثري ًا كبري ًا ،والبد
من توفري ظروف مالئمة عند �إجراء االختبار ،ف�إذا مت
�ضبط ظروف التطبيق ،ف�إننا ن�ضبط واحد ًا من م�صادر
�أخطاء القيا�س ،حتى تكون الفروق بني درجات الطلبة فروق ًا
حقيقية ،وال تعزى �إىل ظروف �إجراء االختبار ،ومدى تفاعل
الطلبة مع هذه الظروف  .ولتوفري احلد الأدنى من الراحة
النف�سية واجل�سمية للطالب يف �أثناء تطبيق االختبار ،ين�صح
مبا يلي :

� -6إخراج االختبار (كتابته بال�صيغة النهائية )
�أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة ال�صورة
النهائية لالختبار:
كتابة تروي�سة ت�شمل ( اململكة العربية ال�سعودية ،وزارة
التعليم العايل ،اجلامعة  ،الق�سم ،املادة ،الف�صل
الدرا�سي ،الزمن ،تاريخ االختبار�... ،إلخ� ،أو بع�ض
هذه املعلومات ح�سب ما يراه ع�ضو هيئة التدري�س
منا�سب ًا).
 يف �أثناء التطبيق يو�صى الأ�ستاذ مبا يليترتيب �أ�سئلة االختبار ب�شكل منا�سب �إما ح�سب �صعوبتها �أ -ال ت�شعر الطالب ب�أهمية االختبار �أكرث مما ي�ستحق خوف ًا
�أو ت�سل�سل حمتواها يف الكتاب املقرر �أو ح�سب نوعها .
من رفع م�ستوى القلق لديهم �إىل حد �أعلى من الالزم .
ترقيم �أوراق االختبار و�أ�سئلته ب�شكل منا�سب .
ب -حاول ما �أمكن �أن ال تقاطع الطالب يف �أثناء الإجابة �إال
 قبل تطبيق االختبارين�صح الأ�ستاذ ب�أن يكون يف قاعة االختبار قبل بداية
االختبار بوقت كاف للتحقق من جاهزية القاعة ،وترتيب
املقاعد ،وجودة التهوية والإ�ضاءة وغريها.
ملحوظة ( :يف االختبارات ال�شهرية) يف�ضل اختيار الوقت
املنا�سب لإجراء االختبار والتن�سيق يف ذلك مع الزمالء.
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ت�صحيح االختبار
للح�صول على درجات تعك�س م�ستوى �إجابات الطالب
عن الأ�سئلة املقالية يف�ضل مراعاة النقاط التالية:
 -1التحقق من دقة الإجابة النموذجية ،ومنا�سبة التدريج
امل�ستخدم يف الت�صحيح.
 -2ت�صحيح الإجابات من دون معرفة ا�سم الطالب ،حتى
ال تت�أثر العالمة املقدرة باخللفية ال�سابقة عن الطالب،
وهو ما ي�سمى ب�أثر الهالة ،ولذلك ميكن �إخفاء اال�سم� ،أو
كتابة رقم الطالب بد ًال من ا�سمه .
 -3ت�صحيح �إجابة ال�س�ؤال الواحد جلميع الطلبة قبل االنتقال
�إىل الإجابة عن �س�ؤال �آخر .
 -4قراءة ما بني � 6-4إجابات لطالب خمتلفني قبل البدء
ب�إعطاء الدرجات للتعرف بنوعية �إجابات الطالب
وحتقيق نوع من الألفة يف ت�صحيحها .
� -5إعادة ترتيب الأوراق بعد االنتهاء من ت�صحيح �إجابة
�س�ؤال واحد جلميع الأوراق قبل االنتقال �إىل ت�صحيح
الإجابات عن �س�ؤال �آخر ،حتى ال يبقى ت�أثري خلط�أ ناجت
عن ترتيب الأوراق.
 -6ت�صحيح الإجابة لل�س�ؤال الواحد جلميع الأوراق يف جل�سة
واحدة ،وذلك للمحافظة على درجة ت�أثر الدرجة بالعوامل
النف�سية للم�صحح ،التي قد تتغري من وقت �إىل �آخر .

تقومي تعلم الطالب

�إذا كان من ال�ضروري تنبيههم �إىل خط�أ يف الطباعة �أو
عدم و�ضوح يف التعليمات .
ج� -أ�شعر الطالب بالفرتة الزمنية املتبقية من االختبار
بعد �أن يبد�أ بفرتة منا�سبة ،وال تكرث من ذلك �إذ ميكن
االكتفاء مبرتني على الأكرث.
د -جتنب �إعطاء تو�ضيحات لطالب مبفرده عن فقرة معينة،
لأن �شعور الطالب ب�إمكانية اال�ستفادة من هذا التو�ضيح،
�سي�ؤدي �إىل زيادة من يطلبون ذلك ،كما �أن تنقل الأ�ستاذ
من مكان �إىل �آخر ومن طالب �إىل �آخر �إىل الت�شوي�ش.
هـ .ال ت�سمح بالغ�ش يف االمتحان مهما كان نوعه .

اإلرشاد الطالبي

في المرحلة الجامعية

وملعرفة املزيد عن طرق تقومي الطالب ،ميكنك الت�سجيل يف �أحد
الربامج التدريبية بالعمادة عن بناء االختبارات التح�صيلية /تقومي
الطالب.
skills@ksu.edu.sa
www.dsd.ksu.edu.sa
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اإلرشاد
الطالبي يف
املرحلة
اجلامعية

والإن�سانية بفاعلية يف جميع املجاالت .ونظر ًا �إىل تزايد
�أعداد الطالب يف اجلامعة ،وتوافدهم من بيئات خمتلفة
ويف تخ�ص�صات خمتلفة ،وانتقالهم من بيئة حمدودة �إىل
بيئة كبرية يف �أدائها و�إجراءاتها ،ونتيجة لنق�ص الكثري
من املعلومات عن اجلامعة من قبل الطالب املقبولني ،ف�إن
احلاجة تدعو لتفعيل دور الإر�شاد اجلامعي من خالل كوادر
متخ�ص�صة يف فريق عمل جماعي لكي يقوم بدوره بفاعلية،
وهذا ما يعمل على تن�شيط دور الإر�شاد اجلامعي يف احلياة
اجلامعية لكونه مالزم ًا للطالب منذ ت�سجيله يف اجلامعة
وحتى تخرجه منها.
ويحتل الإر�شاد اجلامعي مبختلف مكوناته (الإر�شاد
الأكادميي والرتبوي والنف�سي واالجتماعي واملهني) حجر
الزاوية يف البناء االجتماعي ل�شخ�صية الطالب يف البيئة
اجلامعية ،فحاجة الطالب �إىل الإر�شاد اجلامعي �أ�صبحت
ملحة ،فهو يعد من �أهم ركائز بناء ال�شخ�صية للطالب الذي
يعترب �أهم مكونات العملية التعليمية فبدونه ال وجود للعملية
التعليمية برمتها .
وجند �أن الكثري من الطالب يعانون من م�شكالت عديدة
ومتنوعة منها ما يتعلق بالتح�صيل الدرا�سي ومنها ما يتعلق
بالتكيف االجتماعي والنف�سي والرتبوي ،وهذا يتطلب توفري
كوادر متخ�ص�صة ومدربة يف التعامل مع مثل هذه امل�شكالت
على اختالف �أنواعها و�إعادة التوافق �إىل �شخ�صية الطالب
وحفزه على متابعة خطته الدرا�سية ،ويلعب الإر�شاد اجلامعي
دور ًا كبري ًا يف التعامل مع الق�ضايا املختلفة للطالب ولذلك
فالبد �أن يوىل �أق�صى �أهميه وذلك بالعمل على تبني العديد
من اخلطط والربامج التي ت�صب يف حتقيق التنمية
االجتماعية والب�شرية لطالب اجلامعة .
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مق ـ ــدمة
متثل اجلامعة قمة الهرم التعليمي ملا تبذله من جهود
م�ضنية يف �إعداد ال�شباب اجلامعي يف خمتلف اجلوانب
العلمية والثقافية والفكرية والوجدانية  ،فهي تعمل على
توفري ما يحتاج �إليه املجتمع من جميع التخ�ص�صات وتلبية
احتياجات املجتمع يف خمتلف امليادين الفنية واملهنية
واالقت�صادية وال�سيا�سية والإدارية والثقافية والفكرية .وتطور
اجلامعة مرهون بتنفيذ ر�سالتها التنموية واالجتماعية

ولأهمية الإر�شاد يف حياة الطالب اجلامعي لتوليد
الإح�سا�س لديه بامل�سئولية املهنية والإن�سانية ،ف�إن العبء
الأكرب يقع على عاتق العاملني يف اجلامعة لت�أ�سي�س قاعدة
�إر�شادية ت�ؤدي عملها التطويري للجانب التكويني للطالب يف
البيئة اجلامعية من خالل و�ضع هيكلة للإر�شاد اجلامعي
ومكوناته و�إقراره ب�صفته جزء ًا من العملية التعليمية فتحول
الأ�س�س الإر�شادية ال�صحيحة التي ت�سري عليها الأجيال يف
امل�ستقبل دون الوقوع يف امل�شكالت ،ويف حال وقوعه يف �أي من
امل�شكالت ف�إنه يكون قادر ًا على �أن ي�سلك الطريق ال�صحيح
حلل م�شكالته .
ومتثل البيئــة اجلامعية تغري ًا كبري ًا يف حياة الطالب
حيث تت�ش ــكل �شخ�صيته من خالل م�سريته التعليمية،بتو�سيع
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مداركه وقدرته على اتخاذ القرار فيما ما يتعلق بدرا�سته
�أو ا�ستعداده لالنتقال �إىل بيئة العمل واالنخراط يف البيئة
االجتماعية كفرد نا�ضج م�ؤهل يقوم بدوره مبا �أكت�سبه من
خربات ومهارات و ت�أهيل ومعرفة يف جمال اخت�صا�صه ويف
التعامل مع الآخرين ،وهذا يحتم على امل�ؤ�س�سات الأكادميية
الربط بني التكوين املعريف واالجتماعي ( الإر�شاد اجلامعي
) لبناء �شخ�صية الطالب اجلامعي  ،ويف حالة الق�صور
يف اجلانب املعريف �أو االجتماعي �سيظهر ذلك بو�ضوح يف
منط �سلــوك الفرد حني ينتقل من البيئة اجلامعية �إىل �ضوابط مهنة الإر�شاد
البيئة االجتماعية و�سيكون التوجيه يف هذه املرحلة العمرية
احرتام الطالب وتقدير �شعوره وتقبله كما هو و�إفهامه �أن
املت�أخرة �شبه م�ستحيل نظر ًا �إىل ن�ض ــج ال�شخ�صية يف �أي
كل النا�س معر�ضون للوقوع مب�شكالت.
من االجتاهني �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
العالقة بني الطالب واملر�شد عالقة مهنية هدفها حت�سني
وتطوير قدرات وميول الطالب �إما بالإر�شاد الفردي �أو
مفهوم الإر�شاد
اجلمعي ح�سب طبيعة احلالة .
عملية خمططة ومنظمة تهدف �إىل م�ساعدة الطالب
املر�شد يتعامل مع جميع الطالب من دون متييز �أو تفرقة
لفهم ذاته والتعرف بقدراته و�إمكانياته وتوجيهه حلل
على �أ�سا�س عرق �أو دين.
م�شكالته بطريقة �صحيحة ليحقق توافق ًا نف�سي ًا واجتماعي ًا
عند و�صول املر�شد �إىل طريق م�سدود مع الطالب ميكن
وتربوي ًا ومهني ًا منا�سب ًا.
�إحالته �إىل �أ�شخا�ص خمت�صني ومبوافقة الطالب نف�سه .
�أهداف الإر�شاد
�سرية املعلومات التي يديل بها الطالب للمر�شد حيث ال
�إن الهدف الأ�سا�س من وجود املر�شد الأكادميي هو
يجوز لأي �شخ�ص االطالع عليها �إال مبوافقة امل�سرت�شد
�إر�شاد الطالب وتوجيهه يف اختيار املقررات الدرا�سية
نف�سه .
املنا�سبة ح�سب اخلطة الأكادميية املو�ضوعة للح�صول على
التعامل مع الطالب بواقعية وعر�ض حالته بدقة متناهية
الدرجة العلمية بنجاح  ،وم�ساعدته على جتاوز العقبات
بعيد ًا عن الأوهام واخليال.
التي ت�صادفه يف درا�سته باجلامعة ،وتقدمي الن�صح يف
الأمور التي تعيق درا�سته� ،أي �أن مهمة املر�شد ال تتعدى �أ�شكال الإر�شاد اجلامعي
تقدمي امل�ساعدة ،لأن الطالب يتحمل امل�س�ؤولية النهائية عن  -1الإر�شاد الأكادميي
معرفة النظام الأكادميي .ولذلك يتعني على املر�شد درا�سة
يهدف �إىل امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف التعليمية للجامعة
النظام الأكادميي فهو املرجع الأ�سا�س ملعرفة ال�سيا�سات التي مب�ساعدة الطالب على مواجهة وحل امل�شكالت الأكادميية
�ست�ساعد على الأخذ ب�أيدي الطالب من بداية القبول و�إىل واالجتماعية والنف�سية ،التي تعيق م�سريتهم التعليمية،
تخرجهم من اجلامعة.
ويعترب الإر�شاد الأكادميي الركيزة الأ�سا�سية يف نظام التعليم
فالعملية الإر�شادية يف اجلامعة تعتمد على فاعلية �أداء اجلامعي لأنه يالزم الطالب منذ التحاقه باجلامعة �إىل حني
الكادر الإر�شادي املتخ�ص�ص واملهني والفني والإداري تخرجه و�أي خلل يف العملية الإر�شادية ينعك�س على الطالب
ب�صفتها عملية متكاملة حمورها الطالب ،وتعمل على حتقيق �أو ًال ثم على النظام التعليمي اجلامعي كله ب�أنظمته ولوائحه
�أف�ضل �أداء وتفاعل من خالل تكيفه مع البيئة اجلامعية وقوانينه ،ويعتمد جناح الإر�شاد الأكادميي على ت�ضافر جهود
بجميع جماالتها الثقافية واملعرفية واالجتماعية وتعديل الطالب واملر�شد بتحديد م�شكلة الطالب والعمل على �إيجاد
�سلوكه وتنمية �شخ�صيته وتعليمه �أ�ساليب جديدة لفهم ذاته احللول املنا�سبة لها.
وم�شاعره وبيئته وجمتمعه .ولأن الإر�شاد اجلامعي ال يرتبط وتتلخ�ص مهام املر�شد الأكادميي فيما يلي :
مبقرر درا�سي ميكن قيا�سه وتقييمه من خالل �أداء الطالب  -1تهيئة الطالب امل�ستجدين ملعرفة متطلبات احلياة
فيه ،فهذا يجعله �أكرث �أهمية و�صعوبة لأن نتائجه تظهر يف
اجلامعية وكيفية التعامل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
�سلوك الفرد وتكوينه النف�سي واالجتماعي ،وتظهر بعالقة
ومكونات البيئة اجلامعية املختلفة مثل املعامل واملكتبة
الطالب ببيئته االجتماعية والإن�سانية.
وا�ستخدام التقنية احلديثة .

اإلرشاد الطالبي
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فل�سفة العملية الإر�شادية
تقوم على مبد�أ ال�سرية املطلقة وهذا من �أهم حقوق
الطالب وال يجوز البوح باملعلومات املتح�صلة منها من قبل
العاملني يف الإر�شاد ،و�أن تقدم خدمات الإر�شاد من قبل
�أ�شخا�ص حمرتفني يف اخلدمات الإر�شادية وموثوق بهم
وعليهم املحافظة على �سرية املعلومات التي يديل بها الطالب
وحتفظ يف مكان �آمن وال يجوز �أن يطلع �أي �شخ�ص عليها �إال
مبوافقة امل�سرت�شد نف�سه .

� -2إعداد ملف خا�ص لكل طالب من الطالب الذين �أوكلت
�إليه مهمة الإ�شراف عليهم ،ويحتوي على (ا�ستمارة
بيانات الطالب ،وقائمة باملقررات الدرا�سية التخ�ص�صية
للطالب من الت�سجيل �إىل التخرج  ،وا�ستمارة ت�سجيل،
ون�سخة من ك�شف العالمات).
 -3توعية الطالب مبيوله وقدراته ومتكينه من حتقيق ذاته
واختيار التخ�ص�ص الذي يتنا�سب مع قدراته و�إمكانياته
ومبا يوافق �أهدافه ال�شخ�صية واملهنية واالجتماعية يف
�أثناء درا�سته اجلامعية والت�شديد على مواطن التميز
عند كل طالب من خالل املرونة يف اخلطة الدرا�سية من
حيث اختيار امل�سارات املنا�سبة.
 -4و�ضع اخلطة الدرا�سية لتخ�ص�صه والإ�شراف على
تنفيذها طيلة مدة الدرا�سة اجلامعية بالكيفية التي تتفق
مع ظروفه وقدراته ورغباته مبا يتوافق مع �أنظمة وقوانني
ولوائح اجلامعة ،للو�صول �إىل �أعلى درجات التكيف يف
البيئة اجلامعية.
� -5إدخال التعديالت الالزمة على اخلطة الدرا�سية �إذا
اقت�ضت احلاجة حتت �أي ظرف قد يحدث يف �أثناء
درا�سة الطالب.
 -6متابعة تقدم الطالب درا�سي ًا يف كل ف�صل درا�سي.
 -7تنمية قدرة الطالب لالعتماد على نف�سه واتخاذ
القرار وحل امل�شكالت التي تعرت�ض درا�سته �أو حياته
امل�ستقبلية.
 -8التعرف بامل�سببات الرئي�سة لتعرث الطالب ومتابعة
وحل امل�شكالت التي قد تطر�أ للطالب يف �أثناء درا�سته
اجلامعية وذلك من خالل� ( :إدارة املقرر ،و�إدارة
الوقت ،ومهارات وعادات الدرا�سة ،واملهارات اخلا�صة
باالختبارات ،ومهارات اختيار املادة البديلة ،وتغيري
التخ�ص�ص ،وحذف و�إ�ضافة املقررات ،واالن�سحاب
من املقرر ،وغياب الطالب ،والت�أجيل ،واالن�سحاب من
الكلية ،وتقدمي االعتذار ،والتحويل من كلية �إىل �أخرى
داخل اجلامعة).

 -9ن�شر الوعي باللوائح الأكادميية للطالب يف كلياتهم
و�أق�سامهم من خالل الن�شرات واملحا�ضرات وغريها
وتوجيههم ملن ي�ستطيع حل م�شكالتهم على اختالف
�أنواعها.
 -10ت�شجيع الطالب على امل�شاركة يف بع�ض الن�شاطات مثل
حملة مكافحة التدخني والتوعية املرورية وامل�شاركة يف
االحتفاالت واالهتمام مبهارات فن احلوار والتعبري عن
الر�أي بواقعية .
كما يقوم املر�شد بالرد على ا�ستف�سارات الطالب وتعريفه
بالكثري من املفاهيم الأكادميية ومنها:
 - 1عملية ت�سجيل واختيار املقررات :فيجب التحقق من
�أن جميع املقررات التي در�سها الطالب ح�صل فيها على
تقدير (د) على الأقل ,وال ي�سمح بت�سجيل مقرر مل ينجح
الطالب باملتطلبات ال�سابقة له ومعرفة احلد الأدنى
والأعلى لعدد ال�ساعات التي ميكن �أن ي�سجلها الطالب.
 – 2اجلدول الدرا�سي :فعلى املر�شد التحقق من عدم وجود
تعار�ض يف مواعيد جدول الطالب ومعرفة �أماكن القاعات
وزمن املحا�ضرات وعدد �ساعاتها ،ومواعيد االمتحانات
للمواد التي اختارها الطالب يف الف�صل الدرا�سي.
 – 3متطلبات التخرج :على املر�شد الأكادميي تو�ضيح عدد
�ساعات �إمتام احل�صول على الدرجة للتخ�ص�ص وكيفية
توزيعها يف �شكل متطلبات كلية �إلزامية ومتطلبات
كلية اختيارية ومتطلبات تخ�ص�صية �إجبارية واختيارية
ومتطلبات �إعداد عام و�ضرورة �إمتام جميع املقررات
املطلوبة مبعدل ال يقل عن  ،2.0وم�ساعدة الطالب يف
�إعداد اجلدول الزمني وخطة لإكمال متطلبات التخرج
خالل عدد ال�سنوات امل�سموح بها.
� - 4شرح معدل نقاط التقدير ( الف�صلي والرتاكمي ) ح�سب
املعادلة التالية :

نقاط التقدير × عدد ال�ساعات للمقرر
معدل نقاط التقدير (الرتاكمي  /الف�صلي ) = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جمموع ال�ساعات املعتمدة املحت�سبة
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املقررة يف وزن التقدير الذي ح�صل عليه يف كل مقرر
 - 5املعدل الف�صلي :
در�سه الطالب.
حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب على
جمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات التي در�سها  - 6املعدل الرتاكمي :
يف �أي ف�صل درا�سي  ،وحت�سب النقاط ب�ضرب الوحدة حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف

 -2الإر�شاد الرتبوي
يهدف �إىل حت�سني تكيف الطالب مع نف�سه ومع البيئة التي
يعي�ش فيها ويتفاعل معها ب�شكل يومي يف اجلامعة �أو ال�سكن
وغريها بهدف حتقيق �أق�صى درجة من النمو ال�شخ�صي
واالجتماعي ،ويعمل على توجيه الطالب لإدارة وقته وا�ستثماره
اال�ستثمار الأمثل والتخطيط للتعلم واكت�ساب املهارات
احلياتية بفاعلية لتحقيق جناحه الأكادميي واالجتماعي.

ويعمل الإر�شاد النف�سي على
 تنمية الطاقات والقدرات الكامنة يف الطالبوا�ستثمارها يف العملية التعليمية .
 م�ساعدة الطالب على فهم نف�سه من خالل معرفةاجلوانب املكونة ل�شخ�صيته حتى يتمكن من اتخاذ قراراته
بنف�سه وحل امل�شكالت التي تواجهه بواقعية م�ستخدم ًا
الأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكالت ،وهذا ي�سهم يف منو وتطور
�شخ�صيته يف جميع املجاالت من خالل غر�س االجتاهات
واكت�شاف امليول والقدرات واعتماد احلوار واملناق�شة.
تهيئة الطالب امل�ستجدين وتنمية روح الوالء واالنتماءلديهم .
بناء �شخ�صية الطالب وفهمه لذاته يف �ضوء قدراتهوا�ستعداداته وميوله وحتديد حاجاته وم�شكالته.
م�ساعدة الطالب يف حتقيق التوافق مع �أنف�سهموبيئتهم اجلامعية يف جميع املجاالت االجتماعية والنف�سية
والأكادميية .
التعرف بالطالب املتعرثين حت�صيلي ًا وحتديد �أ�سبابتعرثهم وم�ساعدتهم يف حل امل�شكالت التي تواجههم
ومتابعتهم حتى يح�سنوا و�ضعهم التح�صيلي.
 -4الإر�شاد املهني
عملية م�ساعدة فردية �أو جماعية يقدمها املر�شد املهني
ملن يحتاج �إليها من الطالب ،لكي ينمو الطالب منو ًا يف
االجتاه الذي يجعل منه مواطن ًا منتج ًا وناجح ًا ومنجز ًا
وقادر ًا على حتقيق ذاته يف جميع املجاالت الدرا�سية واملهنية
وغريها ،لتحقيق ال�شعور بال�سعادة والر�ضا ،ويعمل على
تقدمي الن�صح واخلربة فيما يتعلق باختيار املهنة التي تنا�سب
قدراته و�إمكانياته والإعداد لها وااللتحاق بها ،وهو يهتم
مب�ساعدة الطالب على تقرير م�ستقبلهم املهني مبا يكفل
لهم تكيف ًا ُمر�ضي ًا.
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 -3الإر�شاد النف�سي
يهدف �إىل ترجمة طموحات اجلامعة يف م�ساعدة الطالب
على التوافق مع متطلبات احلياة اجلامعية وفهم م�شكالتهم

اإلرشاد الطالبي
يف املرحلة اجلامعية

جميع املقررات التي در�سها منذ التحاقه باجلامعة على
جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.
 - 7التقدير العام  :و�صف م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب
خالل مدة درا�سته يف اجلامعة.
 - 8احلد الأدنى من العبء الدرا�سي� :أقل عدد من الوحدات
الدرا�سية التي ينبغي على الطالب ت�سجيلها مبا يتنا�سب
مع معدله الرتاكمي وفق ًا ملا يقرره جمل�س اجلامعة.
 - 9تقومي الأداء :يعني املر�شد الأكادميي الطالب يف حتمل
العبء الدرا�سي ح�سب معدله الف�صلي والرتاكمي،
فالطالب الذي يكون معدله الرتاكمي حتت املالحظة
الأكادميية عليه �أن يرفع معدله لإزالة الو�ضع حتت
املالحظة  ،ويو�ضح املر�شد الأكادميي للطالب �أن املالحظة
الأكادميية لي�ست عقاب ًا �أو ت�أديب ًا بل ي�ستطيع الطالب
اال�ستمرار بعبء درا�سي �أقل (� 12 - 9ساعة معتمدة)
مل�ساعدته يف حت�سني �أدائه .وعليه �أن يو�ضح للطالب �أن
�إنهاء التخ�ص�ص مب�ستوى بطيء وب�أداء معقول �أهم من
الإنهاء ال�سريع للربنامج ب�أداء �سيء ومعدل منخف�ض.
 -10ال�ساعات املكتبية  :وهي ال�ساعات التي يحددها ع�ضو
هيئة التدري�س لاللتقاء بالطالب الذين يدر�سهم وتكون
هذه ال�ساعات موزعة على �أيام الأ�سبوع بحيث تتوفر لهم
فر�صة مراجعته واال�ستف�سار منه عن بع�ض الأمور املتعلقة
باملقرر الدرا�سي � ،إ�ضافة �إىل �أن ع�ضو هيئة التدري�س
ي�ستغل هذه ال�ساعات املكتبية يف الأعمال الكتابية والإعداد
ملحا�ضراته وكذلك ت�صحيح بع�ض �أبحاث الطالب و�أوراق
اختباراتهم كما ميكن �أن ي�ستفيد من هذه ال�ساعات بع�ض
طلبة الدرا�سات العليا لاللتقاء مع امل�شرف ومناق�شة
بع�ض الأمور املتعلقة ببحوثهم واال�ستماع �إىل توجيهاته،
وتعترب ال�ساعات املكتبية جزء ًا من العبء الدرا�سي لع�ضو
هيئة التدري�س وهي حق للطالب ،وح�ضور ع�ضو هيئة
التدري�س واهتمامه بالتواجد خالل هذه ال�ساعات عامل
مهم خدمة لأبنائنا الطالب.

الرتبوية والنف�سية وذلك بتقدمي الربامج النافعة وال�صادقة
الالزمة للنمو ال�سليم واكتمال ال�شخ�صية ال�سوية واملتوازنة .
كما يهدف �إىل التغيري يف �شخ�صية و�سلوك الطالب
للأف�ضل وتعزيز معرفته لنف�سه ومبا يحيط به من ظروف
والرفع من م�ستوى �إدراكه للعالقة بينه وبني الآخرين .ويعمل
الإر�شاد النف�سي على توفري الراحة واالطمئنان النف�سي
للطالب بحيث يكون هذا ال�شعور نابع ًا من داخل النف�س
الب�شرية ،ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الداخلية واخلارجية
املتعلقة بالبيئة التي يعي�ش فيها الطالب �سواء يف اجلامعة �أو
البيت �أو ال�شارع وطبيعة الأفراد الذين يتعامل معهم �سواء
كانوا طالبا �أو مدر�سني �أو �أفراد �أ�سرة �أو غري ذلك .

ويعمل الإر�شاد املهني على
 -1م�ساعدة الطالب على تكوين �صورة واقعية عن ذاته
وتقبلها ومعرفة قدراته وميوله واجتاهاته.
 -2م�ساعدة الطالب على معرفة عامل املهن وطبيعتها ومدى
توفرها يف البيئة املحيطة ،ومتطلباتها من تعلم وتدرب
ومهارات ،وجميع احلوافز املتوافرة فيها من ترقية
وتقاعد وت�أمني �صحي وابتعاث وغريها.
 -3م�ساعدة الطالب يف اختيار املهنة التي حتقق له �أف�ضل
تكيف مع ذاته وعامل العمل وهذا يحقق له ال�شعور بالر�ضا
وال�سعادة والكفاية .
 -4م�ساعدة الطالب على تكوين اجتاهات �إيجابية نحو املهن
والعمل اليدوي .
 -5تعريف الطالب باملعاهد والكليات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بالتعليم والتدريب املهني و�شروط االلتحاق بها ومدة
الدرا�سة فيها .
 -6م�ساعدة الطالب على التكيف يف البيئة املهنية.
 -7رعاية الطالب املتفوقني درا�سي ًا ومهني ًا لال�ستمرار يف
تفوقهم وتنظيم الربامج املنا�سبة لهم.
 -5الإر�شاد االجتماعي
يحقق الإر�شاد االجتماعي التوافق بني الطالب وجمتمعه
بكل ما فيه من عادات وقيم وتقاليد و�أمناط �سيكولوجية
وفكرية وا�ستثمار طاقاته وقدراته ب�شكل �أف�ضل ،واال�ستفادة
من املجتمع و�إمكاناته املادية والب�شرية ،والتكيف مع الو�سط
الذي يعي�ش فيه .والتخل�ص من ال�ضغوط التي يواجهها،
وم�ساعدته على حتمل م�س�ؤولياته والتو�صل �إىل احللول
املنا�سبة لتذليل ال�صعوبات التي تواجهه يف العمل ،وتوفري
الأدوات والو�سائل املنا�سبة لتمكينه من التحكم يف املواقف
املختلفة والتفاعل مع جمتمعه بكل فعالياته و�إتقان الأدوار
االجتماعية التي يجب �أن يتعلمها وتعزيز انتمائه ملهنته
وجمتمعه.
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�أهداف الإر�شاد االجتماعي
توفري املناخ االجتماعي للطالب وتوعيتهم اجتماعي ًاو�سلوكي ًا مبا ي�سهم يف بناء �شخ�صياتهم.
حل امل�شكالت التي تعرت�ض م�سرية حياتهم اجلامعية قدرامل�ستطاع �سواء كانت (م�شكالت �شخ�صية� ،أو �أ�سرية� ،أو
درا�سية ...الخ).
 تنمية قدراتهم القيادية وروح الوالء واالنتماء للوطنوالقيادة واجلامعة.
 �إك�ساب الطالب بع�ض املهارات التي ت�ساعدهم علىمواجهة ال�ضغوط التي يعانون منها (اجتماعي ًا �أو نف�سي ًا
�أو حت�صيلي ًا).

ويعمل الإر�شاد االجتماعي على �إر�شاد وتوجيه الطالب يف
املو�ضوعات التالية:
 التعامل مع احلاالت ال�سلوكية وحاالت التعرث الدرا�سيوامل�ساعدة يف حلها ومتابعتها.
 التكيف مع الأجواء اجلامعية اجلديدة. درا�سة بع�ض الظواهر ال�سلوكية واالجتماعية يف اجلامعةوتقدمي التو�صيات للجهات ذات العالقة.
 عقد دورات تدريبية للطالب يف جمال اخلدمة االجتماعيةوالرعاية االجتماعية.
 رعاية الطالب املتفوقني واملتميزين يف اجلامعة وعملبرامج خا�صة بهم وت�شجيع �إبداعاتهم وابتكاراتهم
ومتابعة درا�ستهم وتقدمي حوافز ت�شجيعية وبرامج
ترويحية.
 متابعة �أحوال الطالب امل�شاغبني �سلوكي ًا �أو الذين مت�ضبطهم متلب�سني بالغ�ش يف االمتحانات.
 تو�صيل �آراء ومقرتحات و�شكاوي الطالب لقيادات اجلامعةلدعم عملية التوا�صل الدائم من خالل اللقاءات املبا�شرة
والتقارير.
وميكن �أن يتم ذلك من خالل:
 مناق�شة م�شكالت ال�شباب وفتح احلوار مع قيادات اجلامعةو�أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني ب�إر�شاد وتوجيه
الطالب.
 �إ�صدار جملة دورية ون�شرات خا�صة ب�إر�شاد طالب اجلامعةيف خمتلف املو�ضوعات.
 حفظ امللفات املتعلقة ب�إر�شاد الطالب ب�أ�سلوبني (مكتوب/�إلكرتوين).
 عمل قاعدة بيانات خا�صة بالطالب. امل�ساعدة يف �إقامة ور�ش عمل وعقد دورات تدريبيةوبرامج ت�ستهدف �إك�ساب الطالب مهارات مثل :كيفية
الدرا�سة ال�صحيحة وحتقيق التفوق ،وتكوين عالقات
اجتماعية ناجحة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س وزمالئه
الطالب .وخدمة املجتمع واملناق�شة واحلوار والتخطيط
للم�ستقبل.
 �إعداد كتيبات �أو ن�شرات عن الإر�شاد للطالب توزع عليهملتعريفهم بعملية الإر�شاد وت�شجيعهم على اال�ستفادة
منها.

رعاية الطالب المتعثرين
والمتفوقين في الجامعة
رعاية الطالب املتعرثين
واملتفوقني يف اجلامعة
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ي�أتي الطالب اجلامعي امل�ستجد من (املدر�سة) ،وهي �أ�سباب تعرث الطالب يف درا�ستهم اجلامعية
بيئة حمدودة� ،إىل بيئة متعددة املرافق والربامج واخلدمات،
قد يعود �سوء توافق الطالب مع بيئتهم اجلامعية �إىل
ويحتاج �إىل الكثري من املعلومات لكي يتعرف بهذه اجلامعة
وما حتتويه من نظام متكامل ،وكل وحدة �إدارية بها ابتداء م�شكالت �أكادميية �أو اجتماعية �أو نف�سية �أو ج�سمية جتعل
من عمادة القبول والت�سجيل وما ت�شتمل عليه من ت�سجيل من ال�صعب عليهم التفاعل مع احلياة الدرا�سية وت�ؤثر ت�أثري ًا
للمقررات الدرا�سية وا�ستخراج للجداول واحلذف والإ�ضافة �سلبي ًا يف �أدائهم الدرا�سي وتتمثل هذه امل�شكالت فيما يلي:
انخفا�ض م�ستوى ذكاء الطالب
�إىل التعرف بالقاعات وحتديد مواقعها وباالنتظام على
�سـوء حالته ال�صحية
املقاعد الدرا�سية يف الق�سم الذي يقبل به واالطالع على
ا�ضطراب �أو �ضعف منوه االنفعايل واالجتماعي
اخلطة الدرا�سية لكل مقرر ومعرفة �أ�سلوب ع�ضو هيئة
بطء اال�ستيعاب وال�ضعف يف القراءة والكتابة
التدري�س يف عر�ض املادة وامل�شاركة داخل القاعة و�أداء
ت�شتت االنتباه
الواجبات واالختبارات والتعرف بعمادة تطوير املهارات
�صعوبة يف اال�ستماع �أو التفكري �أو الكالم
وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية مهارات الطالب،
بطء التعلم يف املهارات املهنية
وغري ذلك من الأمور امل�ستجدة على الطالب عند التحاقه
عدم وجود الدافعية للتعلم
حديث ًا باجلامعة .وكل ذلك يحتاج من الطالب �إىل معرفة
عدم التكيف مع البيئة اجلامعية ممثلة بالأقران و�أع�ضاء
واطالع ووقت كاف للقيام بواجباته على �أح�سن حال وتنقل
هيئة التدري�س
يف املرافق املختلفة من اجلامعة فتجده يتنقل من مبنى
حدوث تدن مفاجئ يف م�ستوى الأداء الأكادميي من دون
�إىل �آخر وي�ستف�سر عن �أمور كثرية من �أكرث من �شخ�ص
مربر
و�أكرث من جهة ،وجتده يف بع�ض الأحيان يتعرث �إما لأنه مل
طلب الت�أجيل �أو االن�سحاب من الكلية بال مربر
يتكيف مع �أجواء اجلامعة �أو لعدم الفهم اجليد للتعامل مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الزمالء �أو �أ�سلوب عر�ض املقررات ال�شكوى املتكررة من بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س و الزمالء
حول قيام الطالب ب�سلوكيات �سلبية ب�شكل م�ستمر
الدرا�سية �أو نتيجة البعد عن الأ�سرة ،وخا�صة من ي�أتي من
القلق والتوتر غري العادي من االختبارات� ،أو الواجبات �أو
بيئة بعيدة ويحتاج �إىل االعتماد على نف�سه يف �أداء حاجاته
احلياة االجتماعية …الخ
الأ�سا�سية وغري ذلك ،فمثل ه�ؤالء يحتاج �إىل من ي�أخذ
�ضعف قدرة الطالب يف تو�صيل املعلومات للمر�شد عن
بيده للخروج من هذه الأزمات ،وال�سري كغريه من الزمالء
م�شكالته �أو عدم القدرة على حتديدها بو�ضوح
بالطريق ال�صحيح .و�سوف نو�ضح الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
االرتباك �أو الإحباط �أو الالمباالة والي�أ�س
عدم تكيف الطالب مع البيئة اجلامعية وما هو دور املر�شد
امل�شكالت اجل�سمانية �أو فقدان ال�شهية �أو ا�ضطراب النوم
يف م�ساعدة الطالب للتكيف مع البيئة اجلامعية والتفوق يف
�أو الإعياء الدائم �أو االنعزال عن الآخرين � . . .إلخ
درا�سته وحياته االجتماعية مع الزمالء.

عوامل �أخرى تلعب دور ًا كبري ًا يف تعرث الطالب
يعترب اجلانب الأكادميي ،ممث ًال بالأ�ستاذ واملنهج
واملختربات واملكتبات وغريها ،من �أهم �أ�سباب التعرث
الأكادميي للطالب اجلامعي ،وميكن تو�ضيح دور كل واحد
من هذه العنا�صر والإجراءات التي ميكن اتخاذها للتو�صل
�إىل حلول مل�شكلة التعرث للطالب اجلامعي فيما يلى:
�أو ًال:الأ�ستاذ
يلعب الأ�ستاذ اجلامعي دور ًا كبري ًا يف تفوق �أو تعرث
الطالب �أكادميي ًا ،ويتوقف ذلك على قدرة الأ�ستاذ اجلامعي
يف القيام مبا يلي -:
 التعامل مع الطالب داخل القاعة الدرا�سية . التنويع يف طرق التدري�س �أثناء املحا�ضرة. ا�ستخدام التقنية احلديثة يف عر�ض املحا�ضرات . تب�سيط مو�ضوعات املنهج بطريقة م�شوقة وهذا ي�ؤدى �إىلا�ستيعابها من قبل الطالب.
 االهتمام باجلوانب االجتماعية للطالب.ومن الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل تفعيل العملية التعليمية
وعدم تعرث الطالب �أكادميي ًا واملتعلقة بالأ�ستاذ اجلامعي ما
يلي :
-1تطوير القدرات الإدارية للقيادات الأكادميية والطاقم
الإداري مبا ميكنهم من �إحداث التطور املنا�سب وتنمية
قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س مب�ؤ�س�سات التعليم العايل
للرفع من م�ستوى جودة املخرجات.
- 2التطوير الذاتي للقيادات الأكادميية لأع�ضاء هيئة
التدري�س مبا يدعم التطوير امل�ستمر للن�شاطات املختلفة.
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تعبري الطالب بو�ضوح عن رغبته يف ا�ست�شارة نف�سية (يقول
الطالب يف العادة � /إن اال�ست�شارة تتعلق ب�صديق حميم
�أو فرد من �أفراد العائلة )

التجارب واخلربات العاملية املتميزة يف هذا ال�ش�أن.
 -2ا�ستحداث برامج درا�سية يف تخ�ص�صات جديدة يف �ضوء
التطورات العاملية وامل�ستحدثة وحاجة �سوق العمل.
� -3إدراج بع�ض التخ�ص�صات املهمة �ضمن خطة اجلامعة مثل
التعليم عن بعد والتعليم الإلكرتوين والتعليم املفتوح.
 -4تدريب القائمني على التدري�س على ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت لالطالع على الربامج احلديثة املتاحة يف العامل
والعمل على توفريها يف خمتلف التخ�ص�صات.
 -5التنويع يف �أ�ساليب التدري�س مبا ي�ساعد على تنمية
التفكري لدى الطالب و�صقل �شخ�صيته وتنمية قدراته
الذهنية وعدم االقت�صار على املحا�ضرة التقليدية.
 -6ا�ستكمال التجهيزات ال�ضرورية لتطوير �أ�ساليب التدري�س
و�إدخال تقنياتها احلديثة التي تتنا�سب مع التخ�ص�صات
الأكادميية املختلفة.
 -7حتديث �أ�ساليب تقومي الطالب مبا يحقق الأهداف
املرجوة.
 -8عقد الندوات وامل�ؤمترات العلمية املتخ�ص�صة واحلر�ص
على م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها لتطوير �أنف�سهم
وتطوير �أدائهم من خالل االطالع على كل ما هو جديد
يف املجال .
ثالث ًا:املختربات
متثل املختربات اجلانب التطبيقي ملا يتعلمه الطالب يف
القاعات الدرا�سية وتلعب دور ًا يف جناح العملية التعليمية
ب�شكل عام ،وجناح �أو تعرث الطالب �أكادميي ًا على وجه
اخل�صو�ص � .إن املت�أمل يف واقع املختربات يف جامعاتنا
يالحظ ما يلي:
 قلة توافر املختربات املتنا�سبة مع عدد الطالب . عدم حتديث املختربات با�ستمرار لتتالءم وتطورات الع�صرمثل (املختربات اللغوية ،واملختربات العلمية).
 �إهمال اجلانب التطبيقي من قبل بع�ض �أع�ضاء هيئةالتدري�س وعدم �إعطاء الأهمية املطلوبة للمختربات .
لذلك حتر�ص اجلامعات املرموقة والتي نرجو �أن تكون
جامعتنا واحدة منها على دعم الكليات بكل التجهيزات
لتوفري �أحدث الأجهزة والو�سائل الالزمة للمختربات و�إبراز
�أهميتها يف العملية التعليمية.
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ثاني ًا:املنهج اجلامعي
كما �أ�سلفنا ف�إن املنهج يتكون من عدد من العنا�صر
الأ�سا�سية مثل الأهداف واملحتوى وطرق التدري�س والن�شاطات
والو�سائل والتقومي ،و�إ�ضافة �إىل بع�ض العنا�صر الفرعية
الأخرى ،ويلعب كل عن�صر من هذه العنا�صر دور ًا فاع ًال
يف جناح �أو تعرث الطالب اجلامعي .لذلك يجب �أن يكون
االهتمام بتطوير هذه العنا�صر م�ستمر ًا وذلك من خالل
رعاية الطالب املتعرثين واملتفو
رابع ًا:املكتبات
تطوير الأداء اجلامعي.
تعترب املكتبات امل�صدر الأ�سا�س للمعلومات والبيانات
ومن الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل تفعيل العملية التعليمية
واحلد من تعرث الطالب �أكادميي ًا واملتعلقة باملنهج ما يلي :التي يحتاج �إليها الطالب يف اجلامعة وتتكون املكتبات من
 -1تطوير املناهج التعليمية باجلامعة يف �ضوء االجتاهات امل�صادر واملراجع والر�سائل اجلامعية واملجالت العلمية
العاملية احلديثة وحاجة �سوق العمل واال�ستفادة من املحكمة �إ�ضافة �إىل الإنرتنت املتوافر للطالب للبحث عن

املعلومات التي يحتاجونها من �أي امل�صادر ويف �أي جامعة �أو
م�ؤ�س�سة يف العامل.
ومن الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل تفعيل العملية التعليمية
واحلد من تعرث الطالب �أكادميي ًا واملتعلقة باملكتبات ما
يلي:
توفري قواعد البيانات وم�صادر املعلومات الإلكرتونية
و�إتاحتها يف املكتبات اجلامعية
و�ضع معايري و�أهداف وموا�صفات عامة للكتاب اجلامعي
لتتنا�سب مع الأهداف املرجوة منه
ت�شجيع الت�أليف والرتجمة ون�شر املراجع املتعلقة بتطوير
مناهج التعليم اجلامعي
توفري �أحدث املراجع يف التخ�ص�صات املختلفة لال�ستفادة
منها من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب والباحثني
توفري مكتبة رقمية للبحث العلمي ومعامل افرتا�ضية
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الطالب املتفوقون ودور املر�شد يف تقدمي امل�ساعدة
لهم
مثل الطالب املتعرثين الذين يحتاجون �إىل �إر�شاد ورعاية
خا�صة ف�إن الطالب املتفوقني يحتاجون �أي�ض ًا �إىل االهتمام
والرعاية ،فه�ؤالء الطالب جا�ؤوا من مدار�س قد ال تكون
وفرت لهم الرعاية واالهتمام من خالل الربامج الإثرائية
وغريها من الربامج ،ولذلك فهم ب�أم�س احلاجة �إىل من
ي�أخذ ب�أيديهم يف املرحلة اجلامعية ويعطيهم درجة من
االهتمام والرعاية لأن �إمكانيات ومرافق وجتهيزات وكوادر
اجلامعة �أكرث ،وميكن رعايتهم وعمل برامج لرعاية املتفوقني
واملوهوبني يف اجلامعة وت�شجيع االبتكارات والإبداعات من
خالل:
تنظيم برامج عملية تعنى ب�إبداعات وابتكارات الطالب
املوهوبني حتت �إ�شراف متخ�ص�صني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعة.
تقدمي احلوافز الت�شجيعية على الإجنازات التي يحققونها
من خالل ا�ستثمار مواهبهم ملا يعود باملنفعة عليهم وعلى
اجلامعة واملجتمع ب�شكل عام.
متابعة م�سريتهم الدرا�سية وتوفري �أف�ضل فر�ص التعلم
لهم داخل اجلامعة وخارجها وم�شاركتهم يف امل�ؤمترات
املتخ�ص�صة وخا�صة يف جمال �إبداعات كل منهم.
تنظيم برامج ترويحية له�ؤالء املوهوبني داخل وخارج
اململكة لالطالع على الن�شاطات اجلديدة ،لأن مثل ه�ؤالء
املوهوبني قد ي�ستثمرون ذلك يف �إبداعاتهم.
عمل ملف خا�ص لكل طالب ومتابعته ،ويت�ضمن امللف
�إبداعاته وابتكاراته والتطورات التي طر�أت على حت�صيله
وحالته االجتماعية والنف�سية وغريها.

توفري الأجهزة واملواد الالزمة لتنمية �إبداعاتهم من خالل
املعامل واملختربات التابعة لبع�ض كليات اجلامعة.
تنظيم معر�ض البتكاراتهم و�إبداعاتهم داخل اجلامعة
تعزيز ًا لهم وا�ستثارة للطالب الآخرين يف اجلامعة لكي
يحذوا حذوهم.
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�إ�سم املحا�ضر
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عالقة املحا�ضرة بالأهداف التعليمية
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يذكر �إ�سم وكود املعيار الذى حتققه تلك املحا�ضرة .

عالقة املحا�ضرة باملعايري الأكادميية
للربنامج
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الأدوات واملواد املطلوبة:
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تابع خطة املحا�ضرة
خطوات التدري�س:
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التقومي النهائى:
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مهام وواجبات:

.1
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املنتج النهائى:
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 1كتابة تقرير  /مذكرة /
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3ت�شخي�ص حلالة مر�ضية
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5نقد ملفهوم  /نظرية  /طريقة
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امللحق الثاين (  )2خطة احل�صة العملية
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موعد احل�صة العملية....................................................................................................... :
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امل�س�ؤل عن احل�صة..........................................................................................................:
امل�ساعدون...................................................................................................................:
مالحظات

عنوان احل�صة
العملية:
............................................................. 1 .1
............................................................. 2 .2

الأهداف
التعليمية:

 5دقائق

عالقة احل�صة
ب�أهداف املقرر:

يذكر رقم و�إ�سم هدف (�أهداف) املقرر الذى تغطيه احل�صة العملية.
.................................................................................

املدخل الت�شويقى:

 5دقائق

.........................................................................
.........................................................................

اخللفية العلمية:

 5دقائق

.........................................................................
.........................................................................

خطوات العمل:

 10دقائق

...............1 .1
...............2 .2

خطوات احل�ساب:

 5دقائق

.............1 .1
.............2 .2

تق�سيم الطالب
والتعليمات:

 5دقائق

........................
........................

الأداء العملى
للطالب

باقي وقت
املعمل

........................
........................

تقييم الطالب:

 5دقائق

يو�ضع يف هذا اجلزء ر�سم�آ تخطيطي�آ �أو
منوذج�آ �أو ر�سم�آ للجهاز امل�ستخدم او غري
ذلك من الأ�شكال التو�ضيحية التي ت�ساعد
الطالب على فهم اعمق للمهارات املقدمة.

....................................................................1 .1
....................................................................2 .2

ملحوظة هامة :ال يزيد الوقت املخ�ص�ص للنظرى عن  30دقيقة من �إجماىل وقت احل�صة العملية
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الثالث ( )3قائمة التدقيق مللف املقرر ()Checklist

الق�سم:
املقرر:
ف�صل درا�سي � /سنة:
م

متوافر غري متوافر

املو�ضوع

1
2
3
4
5
6

قبل يوم الدرا�سة الأول:
ملف املقرر من الف�صول الدرا�سية املا�ضية وي�شمل
 2تو�صيف املقرر )(Course Specification
 .3املواد امل�ستخدمة يف التدري�س ()Teaching Materials
 .1.3املحتوى العلمي للمقرر ()Course Manual or Notes
 2.3املحا�ضرات ()Lecture Notes
� 3.3إ�ضافات وتنقيحات ()Additions and Revisions
 .4املواد امل�ساندة ()Support materials

7

� .1.4إر�شادات الأجهزة

8

 .2.4امللفات والربامج االلكرتونية (

9

 .3.4حلول امل�شكالت والن�صائح (

()Equipment Instructions and Documentation
(Computer files, programs

(Troubleshooting and debugging tips

 .4.4 10امل�صادر املتاحة بالق�سم والأ�سواق
11
12
13
14
15
16
17

()Departmental resources and shops

�.5.4إ�ضافات وتنقيحات
 .1.5ال�صيغة املتو ّقعة للواجبات ()Expected format for assignments
 .1.7انطباعات قبل اليوم الأول ()Reflections before the first day
بعد يوم الدرا�سة الأول
 .2.7انطباعات بعد اليوم الأول ()Reflections after the first day
يف �أثناء الف�صل الدرا�سي
 3.3و�سائل التدري�س �إ�ضافة وتنقيحات ()Additions and Revisions
 5.4املواد امل�ساندة �إ�ضافات وتنقيحات ) (Additions and revisions
 2.5املهام (الواجبات) املنزلية ()Homework problems
()Additions and revisions

والتمارين
 3.5 18جتارب املخت ِربات
ِ

()Laboratory experiments and exercises

 4.5 19االختبارات واالمتحانات
 .6 20الأعمال الطالبية ()Student work

()Quizzes and exams

 .3.7 21انطباعات يف �أثناء الف�صل الدرا�سي

()Reflections during the semester
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 .6.7 22الر�سائل الربيدية الإلكرتونية ذات العالق ِة

()Summary of relevant e-mails

بعد الف�صل الدرا�سي
23
24
25
26
27
28
29

 3.3و�سائل التدري�س �إ�ضافات وتنقيحات
 .5.4املواد امل�ساندة �إ�ضافات وتنقيحات( (Additions and revisions
 . 6الأعمال الطالبية ()Student work
 .1.5ال�صيغة املتو ّقعة الواجبات () (Expected format for assignments
 .4.7انطباعات بعد الف�صل الدرا�سي ()Reflections after the semester
 .5.7تقومي الأ�ستاذ النهائي ()Evaluations
 .8تقرير املقرر ()Course Report
()Additions and Revisions

املالحق

م

املو�ضوع

متوافر غري متوافر
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امللحق الرابع ()4
الئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية املعدلة ال�صادرة يف عام 1424هـ  /الطبعة الثانية
�أو ًال  :املواد اخلا�صة باالختبارات والتقديرات ب�شكل عام :
املادة الثانية والع�شرون :
يحدد جمل�س الكلية التي يتبعها املقرر – بنا ًء على اقرتاح جمل�س الق�سم – درجة للأعمال الف�صلية ال تقل عن ()%30
من الدرجة النهائية للمقرر.
املادة الثالثة والع�شرون:
حتت�سب درجة الأعمال الف�صلية للمقرر ب�إحدى الطريقتني التاليتني :
�أ ) االختبارات ال�شفهية �أو العملية �أو البحوث �أو �أنواع الن�شاط ال�صفي الأخرى �أو منها جميع ًا �أو من بع�ضها ،واختبار
حتريري واحد على الأقل.
ب) اختبارين حتريريني على الأقل.
املادة الرابعة والع�شرون :
يجوز ملجل�س الكلية التي يتبعها املقرر  -بنا ًء على تو�صية من جمل�س الق�سم� -أن ي�ضمن االختبار النهائي يف �أي مقرر
اختبارات عملية �أو �شفوية ،ويحدد الدرجات التي تخ�ص�ص لها من درجات االختبار النهائي.
املادة اخلام�سة والع�شرون :
يجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر بنا ًء على تو�صية مدر�س املادة ال�سماح للطالب با�ستكمال متطلبات �أي مقرر
يف الف�صل الدرا�سي التايل وير�صد للطالب يف �سجله الأكادميي تقدير غري مكتمل ( ل) �أو (  ) ICوال يح�سب �ضمن املعدل
الف�صلي �أو الرتاكمي �إال التقدير الذي يح�صل عليه الطالب بعد ا�ستكمال متطلبات ذلك املقرر ،و�إذا م�ضى ف�صل درا�سي
واحد ومل يغري تقدير غري مكتمل ( ل) �أو (  )ICيف �سجل الطالب لعدم ا�ستكماله ي�ستبدل به تقدير را�سب ( هـ) �أو
(  ) Fويح�سب �ضمن املعدل الف�صلي والرتاكمي.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
يجوز ا�ستثناء مقررات الندوات والأبحاث واملقررات ذات ال�صبغة العملية �أو امليدانية من �أحكام املواد
( � ) 24 ، 23 ، 22أو بع�ضها ،وذلك بقرار من جمل�س الكلية بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر،
ويحدد جمل�س الكلية قيا�س حت�صيل الطالب يف هذه املقررات.
املادة ال�سابعة والع�شرون :
�إذا كانت درا�سة مقررات الأبحاث تتطلب �أكرث من ف�صل درا�سي ير�صد للطالب تقدير م�ستمر ( م) �أو ( ،)IPوبعد انتهاء
الطالب من درا�سة املقرر مينح التقدير الذي ح�صل عليه ،و�إذا مل ي�ستكمل املقرر يف الوقت املحدد يجوز ملجل�س الق�سم الذي
يتوىل تدري�سه املوافقة على ر�صد تقدير غري مكتمل ( ل) �أو ( ) ICيف �سجل الطالب.
املادة الثامنة والع�شرون:
حتت�سب التقديرات التي يح�صل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي :
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100 - 95
� - 90أقل من 95
� - 85أٌقل من 90
� – 80أقل من 85
� – 75أقل من 80
� – 70أقل من 75
� – 65أقل من 70
� – 60أقل من 65
�أقل من 60

ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جد ًا مرتفع
جيد جد ًا
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع
مقبول
را�سب

أ�
�أ
+
ب
ب
+
ج
ج
+
د
د
هـ

5
4 ٫75
4 ٫5
4
3 ٫5
3
2 ٫5
2
1

4
3 ٫75
3 ٫5
3
2 ٫5
2
1 ٫5
1
0

+

املالحق

الدرجة املئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من ()5

وزن التقدير من ()4

املادة التا�سعة والع�شرون:
يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بنا ًء على معدله الرتاكمي كالآتي:
 ( -1ممتاز) � :إذا كان املعدل الرتاكمي ال يقل عن  4 ٫5من � 5أو  3 ٫5من 4
 ( -2جيد جد ًا ) � :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 3 ٫75إىل �أقل من  4 ٫5من � 5أو من � 2 ٫75إىل �أقل من  3٫5من 4
 ( -3جيد ) � :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2 ٫75إىل �أقل من  3 ٫75من � 5أو من � 1 ٫75إىل �أقل من  2 ٫75من 4
 ( -4مقبول ) � :إذا كان املعدل الرتاكمي من � 2إىل �أقل من  2 ٫75من � 5أو من � 1إىل �أقل من  1 ٫75من 4
املادة الثالثون:
متنح مرتبة ال�شرف الأوىل للطالب احلا�صل على معدل تراكمي من (� ) 4 ٫75إىل ( )5من (� )5أو من (� )3 ٫75إىل
( ) 4من (  ) 4عند التخرج ،ومتنح مرتبة ال�شرف الثانية للطالب احلا�صل على معدل تراكمي من (� ) 4 ٫25إىل �أقل من
( ) 4 ٫75من (� )5أو من (� ) 3 ٫25إىل �أقل من ( ) 3 ٫75من (  )4عند التخرج.
وي�شرتط للح�صول على مرتبة ال�شرف الأوىل �أو الثانية ما يلي:
�أ) �أال يكون الطالب قد ر�سب يف �أي مقرر در�سه يف اجلامعة �أو يف جامعة �أخرى.
ب) �أن يكون الطالب قد �أكمل متطلبات التخرج يف مدة �أق�صاها متو�سط املدة بني احلد الأدنى واحلد الأق�صى للبقاء يف
كليته.
ج) �أن يكون الطالب قد در�س يف اجلامعة التي �سيتخرج فيها ما ال يقل عن (  ) %60من متطلبات التخرج.
ثاني ًا  :املواد اخلا�صة ب�إجراءات االختبار النهائي
املادة احلادية والثالثون:
يجوز ملجل�س الكلية تكوين جلنة تتعاون مع الأق�سام يف تنظيم �أعمال االختبار النهائي ،وتكون مهامها مراجعة ك�شوف
ر�صد الدرجات وت�سليمها للجنة املخت�صة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة �أيام من تاريخ اختبار �أي مقرر.
املادة الثانية والثالثون:
يجوز ملجل�س الكلية �أن يقرر تطبيق ال�سرية يف �إجراءات االختبارات النهائية.
املادة الثالثة والثالثون:
ي�ضع مدر�س املقرر �أ�سئلة االختبار ،ويجوز عند االقت�ضاء بنا ًء على اقرتاح رئي�س الق�سم �أن ي�ضعها من يختاره جمل�س
الكلية.
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املادة الرابعة والثالثون:
ي�صحح مدر�س املقرر �أوراق االختبار النهائي ملقرره ،ويجوز لرئي�س الق�سم ( عند احلاجة ) �أن ي�شرك معه متخ�ص�ص ًا
�أو �أكرث يف الت�صحيح ،ويجوز ملجل�س الكلية عند ال�ضرورة �أن ي�سند الت�صحيح �إىل من يراه.
املادة اخلام�سة والثالثون:
ير�صد من يقوم بت�صحيح االختبار النهائي الدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف ك�شوف ر�صد الدرجات املعدة لذلك
ويوقع عليها ،ثم ي�صادق عليها رئي�س الق�سم.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:
ال يجوز اختبار الطالب يف �أكرث من مقررين يف يوم واحد ،وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
املادة ال�سابعة والثالثون:
ال ي�سمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد م�ضي ن�صف �ساعة من بدايته  ،كما ال ي�سمح له باخلروج من االختبار قبل
م�ضي ن�صف �ساعة من بدايته.
املادة الثامنة والثالثون:
الغ�ش يف االختبار �أو ال�شروع فيه �أو خمالفة التعليمات وقواعد �إجراء االختبار �أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة
ت�أديب الطالب التي ي�صدرها جمل�س اجلامعة.
املادة التا�سعة والثالثون :
ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر ،يف حاالت ال�ضرورة ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة خالل فرتة ال
تتعدى بداية اختبارات الف�صل التايل.
املادة الأربعون :
يحدد جمل�س الكلية بنا ًء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص مدة االختبار التحريري النهائي على �أال تقل عن �ساعة وال
تزيد على ثالث �ساعات.
املادة احلادية والأربعون :
مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف املواد من (  ) 40 – 31ي�ضع جمل�س اجلامعة التنظيمات اخلا�صة ب�إجراءات
االختبارات النهائية.
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