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لتدري�س  الكاملة  امل�س�ؤولية  مب�جبها  تتحمل  متاماً  جديدة  جتربة  يك�ن  اأن  ميكن  مبا  ت�سطلع  حني 

التدري�س،  يف  تق�سيه  الذي  ال�قت  بني  ت�ازن  كيف  تدرك  اأن  عليك  �سيك�ن  تخ�س�سك،  جمال  يف  مقررات 

والبحث، وخدمة ق�سمك واجلامعة ب�سكٍل عام. و�سيك�ن عليك اال�سطالع بدور مهم من وجهة نظر الطالب.  

و�ست�ساعدك االأفكار التالية على زيادة فعاليتك خالل هذه املرحلة يف مهنة التدري�س، وقد وزعت هذه االأفكار 

يف �ستة جماالت، وهي:

-2 التخطيط للمقرر قبل بدء الدراسة.  -1 استثمار املصادر املتاحة.   
-4 ما يراعى أثناء احملاضرة.  -3 ما يراعي قبل احملاضرة.    

-6 العمل مع الطالب.       -5 ما يراعى بعد احملاضرة.     

   استثمار المصادر المتاحة

  قم بالبحث :

اسأل زمالئك عما ميكن أن تتوقعه  من الطالب. واسألهم عما كانوا يتمنون معرفته عن التدريس 
قبل أن يقوموا بتدريس مقرراتهم ألول مرة، فبإمكانهم أن يقدموا إليك وجهات نظر مساعدة عن 

تدريس مقررات معينة وعن التدريس بشكٍل عام )ما الذي يصلح؟ وما الذي ال يصلح؟(. 
  تعرف على برامج عمادة تطوير املهارات وشارك فيها:

تشمل برامج عمادة تطوير املهارات للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس عقد محاضرات وورش 
عمل خاصة بأعضاء هيئة التدريس، )مثل تلك املخصصة ألعضاء هيئة التدريس اجلدد(، والتي 
تغطي كل ما يخص موضوعات التدريس، مثل التخطيط للمقرر، وتنمية تعلم الطالب وزيادة 

تفاعلهم من خالل احملاضرات، وتقييم الطالب وتوزيع الدرجات. 



التخطيط للمقرر  قبل بدء الدراسة2

  ابدأ بتحديد أهداف املقرر:
املعارف  ذلك  في  )مبا  يتعلموه  أن  طالبك  من  تريد  ما  فتحديد  املقرر،  أهداف  بتحديد  ابدأ 
واملهارات واالجتاهات( حيث يساعدك في حتديد احملتوى املالئم، وطرق التدريس، والواجبات 

واالختبارات املناسبة.
  ضع في االعتبار نسبة التسجيل املتوقعة:

حددتها  التي  باألهداف  ال  ستتحدد  ستستخدمها  التي  والوسائل  الطرق  أن  االعتبار  في  ضع 
ملقررك فقط ولكن بحجم الشعبة أيضًا ونوعية الطالب الذين سيدرسون هذا املقرر )سواء أكانوا 

متخصصني أم غير متخصصني، مستجدين أو مستويات متقدمة، أو خليطًا من هذا وذاك(. 
  ابدأ االستعداد مبكرًا:

امنح نفسك وقتًا كافيًا للتخطيط للمقرر، ولطلب املستلزمات الضرورية، واجعلها متاحة للطالب 
في الوقت املناسب. وإذا كنت تخطط إلنشاء موقع على شبكة اإلنترنت فابحث عن املساعدة 
الفنية الضرورية التي حتتاج إليها قبل بداية الدراسة بوقٍت كاٍف. واستفد من اخلدمات املتميزة 
التي توفرها مكتبة اجلامعة من املراجع والدوريات وقواعد البيانات التي ميكن أن تساعدك في بناء 

قاعدة معرفية للمقررات الدراسية. 
  اجعل توقعاتك لتعلم الطالب وإجنازهم عالية، ولكن واقعية:

سيرتفع مستوى طالبك ويحققون النتائج املتوقعة، إذا خططت للمقرر بطريقة تزودهم بالوسائل 
التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. 



  طور الواجبات واالختبارات التي تساعد طالبك على تطوير تفكيرهم:

ابدأ بالواجبات التي تتطلب منهم تذكر املعلومات و تعريف املصطلحات، ثم انتقل إلى الواجبات 
واالختبارات األكثر عمقًا والتي تتطلب منهم التطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقومي.  

  حدد سياسات املقرر:

حدد سياسات املقرر التي تتعلق بالتكامل العلمي، والتقومي، واحلضور قبل بداية احملاضرة- ملنع 
دائمًا وضع سياسات واضحة،  السهل  أنه من  اعتبارك  في  املشكالت. وضع  حدوث كثير من 
وحازمة في البداية لتتسم باملرونة بعد ذلك. وعند تطبيق سياسات املقرر ومناقشتها مع الطالب 

اجعل من الواضح أن العدالة مع جميع الطالب هي هدفك.
  إذا كنت تقوم بإشراك أحد املعيدين في املقرر فكن على اتصال بهم من البداية:

لهم  وأحت  لها،  فهمهم  مستوى  من  وحتقق  املعيدين.  ومسؤوليات  أدوار  كل  بشرح  وقم  حدد 
الفرص لتوجيه األسئلة في هذا اخلصوص.          

  قم بتفحص القاعة وأي وسائل تعليمية متاحة:

التفاصيل اخلاصة بقاعتك من خالل زيارتك للقاعة حتى تعّود نفسك على املكان  اطلع على 
وتتعرف على الوسائل املتاحة فيه.

  اجعل أمامك وقتًا كافيًا لالستعداد لليوم األول:
كن مستعداً ألن تدّرس في اليوم األول، إضافة إلى إعطاء مقدمة عن املقرر ومتطلباته، كي 
املقرر  متطلبات  كل  لتوضيح  مستعداً  كن  املقرر.  من  يتوقعونه  مبا  انطباعًا  الطالب  تعطي  
جتريبي  عرض  بعمل  قم  مشاركتهم.  يخص  فيما  واضحة  فكرة  الطالب  واعط  وسياساته، 
للمحاضرة األولى، ومن األفضل أن تكون داخل القاعة التي ستقوم بالتدريس فيها. وتدرب 
على كيفية استخدام السبورة، وكيف ستدير الوقت؟ ومتى ستتوقف لتوجيه أسئلة؟ وكيف 

ستقوم بتقدمي نفسك؟ ... إلخ.



   ما يراعى قبل المحاضرة3

  كن مستعدًا :

اإلعداد هو أفضل عالج للرهبة والقلق. حتقق من إملامك مبحتوى املقرر ومن التمكن من كل املواد 
املتاحة أيضًا، مبا فيها الكتب، ومعدات املعمل واملصادر األخرى. وعند حتضيرك لكل درس أو محاضرة، 
أو ساعة مكتبية، ال ُتِعد نفس احملتوى الذي سبق أن تعلمه الطالب. واجعل لديك نظرة أعم، واضعًا في 
االعتبار األفكار واالفتراضات التي تقف خلف احملتوى، ومتوقعًا لألسئلة التي سيسألها الطالب الذين 

يدرسون هذه املادة للمرة األولى. 
وإذا كان لديك خطة احتياطية )خطة ب( ميكن اللجوء إليها في حال عدم سير اخلطة األساسية )خطة أ( 
كما كان متوقعًا، فسيساعدك ذلك على الشعور بالثقة والتحكم. فعلى سبيل املثال: قد يستغرق النقاش الذي 
كنت تتوقع أن يستغرق خمس عشرة دقيقة'''؛ خمس دقائق فقط؛ وحتققت فيها األهداف التي كنت تضعها 
في اعتبارك، فبداًل من أن تترك احملاضرة مبكراً ألنك استنفدت أفكارك، ميكنك استغالل بقية الوقت في نشاٍط 
آخر يساعد الطالب على تعلم املادة )كتلخيص األفكار الرئيسة لليوم، أو جعل الطالب يذكرون ما يعتقدون 

أنه ميثل األفكار األساسية، أو عرض مشكلة ستقوم بحلها أو غموض  ستقوم بتوضيحه في احملاضرة التالية(.
  خطط الستخدام وسائل التدريس املتنوعة:

توقع أن طالبك سيأتون إلى املقرر بأمناط تعلم وتفضيالت مختلفة، ففي حني جتد أن بعضهم متعلمون 
نشطون يفضلون طريقة حل املشكالت لتعلم املفاهيم، جتد آخرين يفضلون التعلم املباشر )التلقيني(.

ال تفترض أن بإمكانك تدريس شيء ما بنفس الطريقة التي تعلمتها أنت، وأن حتصل على نفس 
النتائج مع جميع طالبك. وميكنك أن تكون فعااًل بشكٍل أكبر إذا استخدمت أكثر من طريقة تدريس 
لتصل إلى أكبر عدٍد ممكن من الطالب. فعلى سبيل املثال امزج بني الشرح باستخدام الطرق الشفهية 
فرصًا  الطالب  وأعط  التفاصيل"،  على  والتركيز  العام  "العرض  باستخدام  املفاهيم  شرح  وبني  واملرئية، 

للتعلم النشط والتفكير الناقد.
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   كن منظمًا:

عزز التعلم لدى طالبك واكتسب تقديرهم بتنظيم محاضراتك. فالبد أن يكون لكل محاضرة بداية، 
ومنتصف، ونهاية واضحة. وحاول أال تغطي قدراً أكبر من املخطط له في احملاضرة الواحدة، وخصص وقتًا 
لتلخيص النقاط املهمة واربطها مبا قد سبق تغطيته في احملاضرة األخيرة، وبحياة املتعلم العملية واملستقبل 

الوظيفي، ومبحتوى احملاضرة الالحقة.

  استعد نفسيًا لكل محاضرة:

اليوم  هذا  في  حتقيقها  ترجو  التي  األهداف  على  ذهنك  لتركز  بالتدريس  تقوم  أن  قبل  وقتًا  خذ 
والكيفية التي ستضمن بها تفاعل الطالب، وفكر في الطرق التي ستساعدهم من خاللها على التعلم 

وكيف ستكون استجابتك لألسئلة واألفكار التي ميكن أن يطرحها طالبك.

    ما يراعي أثناء المحاضرة

  تعال مبكرًا، وابدأ في الوقت احملدد، وانتِه في الوقت احملدد:
مبكراً  للقاعة  وصولك  إن  حذوك.  يحذوا  أن  سيشجعهم  الطالب  لوقت  احترامك  إظهار  إن 
سيعطيك الفرصة  ال لإلعداد للدرس فقط ولكن للتحدث أيضًا مع الطالب بشكل غير رسمي. 
وهذا التفاعل غير الرسمي سيساعدك على تكوين عالقة طيبة مع طالبك، وسيكسبهم الثقة 

للمشاركة في النقاش خالل احملاضرة، وطلب املساعدة عند احلاجة إليها. 

  تفاعل مع الطالب، ووفر الفرص للتعلم الفعال:
أثبت لطالبك، منذ احملاضرة األولى، أنك مهتم مبا يفكرون فيه، و أعطهم املزيد من الفرص لتوجيه 
األسئلة واإلجابة عنها. وفي حني يعطي أسلوب اإللقاء فرصًا أقل للتفاعل من املناقشة ستجــــــد أن



الطالب سيكون لديهم قدرة أكبر على التعلم واالحتفاظ مبادة علمية أكبر حني تتوقف كل 12-
15 دقيقة لتوجيه أسئلة وتطلب من الطالب تطبيق نظرية، أو حل مسألة أو مناقشة نقطة جدلية. 

  أظهر حماستك للموضوع ولتعلم الطالب:
إن إحدى أكثر الطرائق فعالية حلث طالبك على التعلم هي أن تبني أنك فعاًل مهتم مبحتوى املقرر ومتحمس 

ملا تريدهم أن يتعلموه.
    عند اإلجابة عن أسئلة طالبك ومالحظاتهم استخدم التلميحات اللفظية وغير اللفظية 

لتبني لهم أنك تنصت وأنك مهتم:
حني يوجه إليك سؤال أو تعقيب ال تنظر إلى مذكراتك أو تذكر نفسك بالنقطة التالية، الن مثل 

هذا التصرف قد يوحي للطالب بأنك ال تستمع إلى ما يقولونه بالفعل. 
    كن مرنًا:

كن مستعداً ملختلف املواقف في قاعة احملاضرة، فإذا كنت ال حتصل على نتائج مرضية للتدريس 
بطريقٍة ما فجرب طريقًة أخرى، فعلى سبيل املثال إذا كان الطالب خالل وقت احملاضرة هادئني 

جداً فقسمهم إلى مجموعات أصغر حلل مسألة أو اإلجابة عن مجموعة من األسئلة. 
  إذا أحس الطالب بامللل فأعطهم املزيد من الفرص للتعلم النشط:

توقف خالل احملاضرة جلعل الطالب يوجهون أسئلة ويجيبون عنها أو يعطون أمثلة أو يحلون 
ملمون  بذلك ألنهم  امللل يشعرون  يبدو عليهم  الذين  الطالب  أن  تفترض  املسائل. وال  بعض 
باملادة فتقرر اإلسراع في الدرس؛ فعلى العكس من ذلك قد يكونون يواجهون مشكلة في فهم 
ما تعرضه لهم، كما ميكن أن يكونوا في حاجة إلى النوم، كما هو احلال مع كثير من الطالب 

اجلامعيني الذين يسهرون إلى أوقات متأخرة. 
    إذا كنت ال تعرف اإلجابة عن سؤال فصرح بذلك:

قد يوجه لك سؤااًل ال تعرف إجابته، فأخبر الطالب أنك ستجد اإلجابة ثم تقدمها لهم الحقًا. قم 
بعرض اإلجابة على املجموعة كلها خالل احملاضرة التالية وال تدع املسألة متر وكأن شيئًا لم يكن. 
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فليس من الضروري أن تعرف كل شيٍء لتحافظ على مصداقيتك؛ إن إحدى الطرق لفقدان تلك 
املصداقية هي أن تخادع بإعطاء إجابات أنت غير متيقن منها ثم يكتشف الطالب الحقًا أنها غير 
صحيحة. كن منوذجًا حلب االطالع والبحث واألمانة العلمية واملعرفية، فحماستك لتعلم شيء 

جديد ستشجع طالبك أن يحذوا حذوك.  
  عندما توجه األسئلة ال تخش من صمت الطالب:

أسئلتك، ألن هذا سيقنع  فتجيب عن  الصمت،  بإنهاء  تتعجل  فال  يفكرون،  الطالب  أن  يعني  غالبًا  الصمت 
الطالب أنهم حني ينتظرون وقتًا أطول لن يلزموا بالتفكير فأنت ستعطيهم اإلجابات. انتظر من 5 – 10 ثواٍن 

للحصول على اإلجابة. وإذا الحظت نظرات مريبة وتعبيرات استفهامية فأعد صياغة سؤالك بأسلوب مختلف.

    ما يراعى بعد المحاضرة

  ضع مالحظات مختصرة عن الكيفية التي سارت بها األمور:

خذ خمس دقائق ملعرفة ما الذي كان فعااًل؟ وما الذي لم يكن؟ وكذلك السترجاع أية أفكار 
مبلف  اخلاصة  مذكراتك  في  املالحظات  تلك  وضع  التدريس.  أثناء  في  ببالك  خطرت  جديدة 
التدريس عند التخطيط للدرس في الفصل القادم حتى يكون من السهل الوصول إليها واالستفادة 
املقرر مرة أخرى، وإال فستكون قد  أو عند تدريس نفس  القادمة  للمحاضرة  منها عند اإلعداد 

نسيت التفاصيل الدقيقة التي ميكن أن تساعدك الحقًا. 
  قم بأي تعديالت ضرورية على خطتك للمحاضرة القادمة:

فعلى سبيل املثال، هل سيكون عليك إيضاح أو مراجعة أي مادة من احملاضرة التي انتهت للتو؟ 
هل سيكون عليك أن تبدأ موضوعًا مختلفًا عن ذاك الذي توقعته؟ هل ستحتاج إلى تغييرات في 
الطريقة التي تعرض بها املادة العلمية؟ هل هناك ما ميكنك أن تقوم به لتحسني مشاركة طالبك 

وزيادة تفاعلهم؟ هذا ما ستحدده أنت في ضوء معطيات الواقع لديك.
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  توقع األسئلة التي قد يسألها الطالب في الساعات املكتبية:
قم بإعداد األسئلة أيضًا، وال تقتصر على املادة العلمية فقط، واسترجع ما حصل سابقًا ملعرفة سبب أهمية هذه 
املادة، وما الصعوبات التي قد يجدها املتعلم املستجد؟ وكيف ميكنك شرحها بطريقة  تتوافق مع طرق التعلم 

املختلفة؟ وتذكر أن الطالب يتعلمون بطرق شتى، منها: السمعية والبصرية واحلركية، واملزج بينها أفضل.

    العمل مع الطالب

    اكتشف طالبك:
للطالب.  بتدريسه  تقوم  ما  ومتثل  جيداً،  الدور  تتقمص  أكبر حني  بشكل  مؤثراً  تكون  أن  ميكنك 
وبشكٍل عام كن على دراية  مبدى تعود طالبك على مادة املقرر، وكذلك قدراتهم العقلية ذات الصلة؛ 
فعلى سبيل املثال لن يكون لدى الطالب في املرحلة اجلامعية  االستعداد ملناقشة األفكار بنفس مستوى 
التعقيد  والغموض الذي اعتدت عليه خالل دراساتك العليا وبعدها. ومن ثم قد حتتاج إلى إجراء بعض 
التعديالت على لغتك وطريقتك عند التدريس لطالب املرحلة اجلامعية. فبقدر ما تعرف عن خلفيات 
طالبك وقدراتهم األكادميية يكون لديك القدرة على تقدمي املساعدة لهم لتعلم ما تريدهم أن يتعلموه. 
وميكنك أن تعرف املزيد عن طالبك بسؤالك لزمالئك عن خبراتهم التدريسية، وبالتركيز على نوعية 
األسئلة التي يسألها الطالب، أو بعمل اختبارات حتليلية أو من خالل االستبانة غير الرسمية والتي ميكنك 

توزيعها في احملاضرة األولى.

    كن فاعاًل وعاداًل عند التعامل مع قضايا الطالب وشكاواهم:

لتوجيه  الدراسي  الفصل  مدار  على  مراجعتك  عند  بالراحة  يشعرون  الطالب  بعض  أن  ستالحظ 
األسئلة، وستجد أن آخرين يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى التشجيع للبحث عن املساعدة خالل 
الساعات املكتبية أو خالل وقت احملاضرة، وآخرين قد اعتادوا التفوق األكادميي بجهد أقل خالل 

دراستهم في املرحلة الثانوية، قد ال يكون لديهم االستعداد الكافي لطلب املساعدة. وحني يعلم 



الطالب أنك مهتم بأسئلتهم وقضاياهم وأنهم ميكنهم التحدث معك سيشجعهم ذلك على طلب 
املساعدة حني يحتاجون إليها. 

املناقشة  واجعل  جتيب،  أن  قبل  قوله  يريدون  ملا  فاستمع  بشكوى،  إليك  الطالب  يأتي  وحني 
مركزة وهادئة.  وحني جتيب ضع في االعتبار التقيد بسياسات املقرر )مثل ما يختص بالتقييم 
واحلضور( وكذلك سياسات اجلامعة )مثل النظم األكادميية(. وحتى تكون على يقني من حتقيق 
العدل بني جميع الطالب يجب أن جتعل االستثناءات فقط حني يتطلب األمر ذلك وليس إلنهاء 
صراع مع طالب بعينه. وإذا كان هناك طالب يشكو من درجة اختبار فوضح له مبررات حصوله 
على هذه الدرجة، واالستراتيجيات التي ميكن للطالب استخدامها لتحسني أدائه  في الواجب أو 

االختبار القادم، أو في املقررات املستقبلية.

    التغذية الراجعة:
التغذية الراجعة هي أساس في عملية التعلم إذ بها تكتمل عملية التعلم وال تقف فقط عند إجراء 
الطالب  الراجعة في كال االجتاهني )من  التغذية  أن تكون  التحصيلية. كما يجب  االختبارات 

لألستاذ، ومن األستاذ للطالب(.

    ابحث عن املساعدة عند احلاجة إليها:
غالبًا ما يتأثر األداء األكادميي للطالب بعوامل غير أكادميية مثل املشكالت الصحية والشخصية. 
ومتى ظننت أن هذا هو احلال، أو إذا الحظت ببساطة أن أداء الطالب األكادميي تراجع بشكٍل 
مفاجئ فقد جتد من املفيد أن تتشاور مع املشرف األكادميي للطالب أو مع مشرفي العيادة التي 

تقدم خدمات اإلرشاد والتوجيه النفسي للطالب.
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