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تدريس الفصول الكبيرة بفعالية

تدريس الفصول الكبيرة بفعالية

قد يبدو للوهلة الأوىل اأن التدري�ض هو التدري�ض بغ�ض النظر عن عدد الطالب بالف�صل، فقد يجادل 

تغطية  و  العمليات  و  املعادلت      �صرح  و  بنجاح  املعلومات  تو�صيل  املعلم  با�صتطاعة  باأنه طاملا  البع�ض 

نقاط املقرر لف�صل قوامه خم�صة طالب ي�صتطيع كذلك لف�صل من 10 اأو 20 اأو 30 اأو 100 اأو حتى 1000 

و الكبرية  الفعال بنجاح يف الف�صول ال�صغرية  التدري�ض  ا�صتخدام تقنيات  اإمكانية  طالب فاأكرث. ورغم 

على حد �صواء ال اأن الأخرية متثل حتديا ي�صتلزم اهتماما اأكرب. وميكن �صرح معلومات بعينها لأي عدد 

من الطالب بنف�ض الطريقة ال اأنهم ل ي�صتوعبون نف�ض القدر منها اإذا اختلف عدد الدار�صني بالف�صل 

)البيانات الناجتة عن هذه الدرا�صة غري وا�صحة(، فالف�صول الكبرية تفتقر لوجود عالقات �صخ�صية بني 

اأفرادها، و تت�صبب يف العديد من امل�صاكل التنظيمية، كما اأنها حتد ب�صدة من الأن�صطة التعليمية التي ميكن 

ا�صتخدامها لإثارة حما�ض الطالب نحو املادة )مثل: النقا�ض اجلماعي( اأو لختبارهم )فهي عادة ت�صتلزم 

ا�صتخدام الختبارات ذات اخليارات املتعددة(. وت�صتخدم الف�صول الكبرية عادة يف اجلامعات والكليات 

اأن هذا  اإل  املال،  للجامعة  و  الوقت  له  بالعمل مما يوفر  القيام  ي�صتطيع ع�صو هيئة تدري�ض واحد  حيث 

ي�صتدعي ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات و اأ�صاليب معينة ؛ الأمر الذى يوؤكد عليه وجود كتب متخ�ص�صة تعنى 

يف الأ�صا�ض بتدري�ض الف�صول الكبرية هذا بالطبع بجانب الكتب التي تركز على ن�صائح التدري�ض عموما. 

وكمثال على الكتب املتخ�ص�صة )هيبرن 2007؛ �صتانلى و بورتر 2002( اأما الكتب العامة فمثل )دافي�ض 

2007؛ �صفني�صكى و ماكيت�صى 2011(. يف هذا الكتيب �صا�صتعر�ض يف البداية حتديات تدري�ض الف�صول 

الكبرية و من ثم �صاأركز على مكونات و عنا�صر معينة مثل جذب انتباه الطالب و طرق التقييم.
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قبل البدء بحضور الفصول

يتعني عليك اتخاذ عدد من القرارات الهامة اخلا�صة بالتدري�ض قبل دخولك للف�صول     و بخا�صة 

اأهداف التعلم و حتديد ما ترغب يف تعليمه لطالبك بدقة و  الكبرية منهم. عليك النتهاء من �صياغة 

من ثم ت�صيغ املقرر الدرا�صي حوله. ت�صتمل هذه اخلطوة الأخرية على اختيار الكتاب الدرا�صي اأو املادة 

القرارات  هذه  كل  بعد  عددها.  و  الختبارات  ونوعية  املو�صوعات  لتغطية  زمنى  جدول  وو�صع  املقروءة 

الكبرية تاأتى طريقة اإعدادك لكل حما�صرة و نوعية التقنيات امل�صتخدمة و كيفية م�صاركة الطالب بها  

الو�صائل التي جتعل حما�صراتك ذات قيمة يحر�ض عليها الطالب. كل ما �صبق هو اأ�صئلة عامة تنطبق على 

الف�صول الكبرية بوجه خا�ض نظرا ل�صعوبة اجراء تعديالت اأثناء تدري�ض املقرر.

ينطبق على  ل  لكن هذا  و  ال�صغرية  الف�صول  به يف  الطالب  كل  اإعالن  و  تعديل  اإجراء  الي�صري  من 

الف�صول الكبرية التي قد يتغيب فيها بع�ض الطالب اأو ل ين�صتون اليك اأثناء الإعالن عن اأمر ما. اأما يف 

الف�صول ال�صغرية فعادة ما يكون الطالب كلهم اآذانا �صاغية لك بحكم قربك منهم و معرفتك بكل واحد 

فيهم. واإن اجلهد املبذول للتوا�صل ولتقييم طالب الف�صول الكبرية يجعل من الع�صري التفكري يف اأ�صلوب 

التدري�ض حاملا بداأت حما�صراتك. لذلك عليك كمعلم اأن تفكر بعمق اأثناء ال�صهور القليلة التي ت�صبق اأوىل 

حما�صراتك معهم، وهذا ل يعنى ا�صتحالة اإجراء بع�ض التعديالت اأثناء املقرر كل ما يف الأمر اأن هناك 

�صعوبات يف اإجرائها واإعالنها للدار�صني. وهناك اعتبارات عامة يجب اأخذها باحل�صبان قبل البدء باأول 

حما�صرة منها:

الطالب كثريا يف  يتباين  الكبرية  الف�صول  يف  الدرا�صي:  املقرر  يف  �صت�صمنه   الذي  املحتوى    •
م�صتوى حتفيزهم و قدراتهم و ذكائهم. واإذا كنت تخطط لتغطية حمتوى �صخم فلن يكون لديك 

الوقت املتاح للتحدث بعمق و�صرح املفاهيم بالتف�صيل والعك�ض �صحيح. ونتيجة لهذا قد ل ي�صتوعب 

بع�ض الطالب املادة العلمية؛ حيث ي�صعب عليهم يف الف�صول الكبرية الت�صريح بعدم فهمهم اأو 

اأقل  بعمق على مفاهيم  الرتكيز  اأن  الدرا�صات  وت�صري  ال�صرح.  وترية  تبطئ من  اأن  برغبتهم يف 

يحفز الطالب على التعلم و يزيد من ا�صتيعابهم يف ف�صول الكيمياء و الأحياء الكبرية )نيل�صون 

.)1999

•  ترتيب املو�صوعات بت�صل�صل منطقي: لي�ض من ال�صروري اللتزام برتتيب املو�صوعات ح�صبما وردت 
يف الكتاب املقرر. فاإعادة ترتيبها اأحيانا يجعل املادة اأكرث �صهولة وخا�صة عند تدري�ض عدد كبري 

من الطالب.

الطالب يف  الأ�صئلة )م�صاركة  الطالب  الكبرية قد يطرح  الف�صول  املادة: حتى يف  من  التمكن    •
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و  الطالب  ي�صتت  ثقتك  نق�ض  اأو  لالإجابة  ان عدم معرفتك  قيمة(.  الكبرية هدف ذو  الف�صول 

ي�صتهلك وقتا و يحتم عليك اعادة ترتيب املحا�صرة يف التو اأمام الطالب مما قد ي�صكل �صغطا 

على اأع�صابك. ولذا متكن من مادتك العلمية للحد من هذه املواقف امل�صببة لالإحباط.

ب�صاأن الت�صجيل ال�صوتي للمحا�صرة: اأحيانا يتغيب بع�ض الطالب عن حما�صرة ما ثم  •  اتخاذ قرار 
يحاولون ال�صتماع اإىل ن�صخة م�صجلة منها. اأي�صا قد يرى البع�ض ممن يجد �صعوبة يف الرتكيز 

يف الف�صول الكبرية من املفيد اإعادة ال�صتماع ل�صرحك اأثناء املذاكرة. ولهذا عليك و�صع �صيا�صة 

خا�صة بذلك ح�صبما يروق لك. وكال اخليارين مفيدان للطالب و لي�ض لهما تاأثري يذكر على ن�صبة 

ح�صورهم.

يف قدرات و اهتمامات طالبك: يف الف�صول الكبرية ل ميكنك اأن ت�صهل اأو ت�صعب املادة  •  التفكري 
العلمية ب�صدة واإل �صتفقد اهتمام الطالب. وعليك مراعاة مدى ا�صتعدادهم. فاإن مل تكن على علم 

به خطط لإجراء تقييما مبدئيا و اآخر لحقا )وجود مقايي�ض لتقييم اأ�صلوب تدري�صك و مقررك يف 

بداية الف�صل الدرا�صي ي�صاعد الطالب على معرفة كيفية املذاكرة(.

باملنهج للطالب: من املهم اأن تكون �صيا�صاتك و توقعاتك واأهدافك التعليمية  •  اإعداد خطة مف�صلة 
وا�صحة للغاية. هل �صيكون لديك �صيا�صة خا�صة بح�صور الطالب؟ كيف �صت�صجل ح�صورهم؟ و ما 

هو معيار التقييم؟ كم عدد الختبارات و عدد الأ�صئلة يف منها؟ كيف �صيتوا�صل الطالب معك؟ 

هذا ال�صوؤال الأخري على قدر كبري من الأهمية  خا�صة يف الف�صول الكبرية التي قد ي�صعر فيها 

بع�ض الطالب باخلجل من احلديث اأمام اجلميع.

من �صاأنه التقليل من توترك وزيادة ارتياحك. اإذا  هذا  حما�صرة:  اأول  قبل  الدر�ض  قاعة  •  زيارة 
كنت تخطط ل�صتخدام اأدوات التقنية احلديثة فتعرف على كيفية ت�صغيلها لتفادي احلرج اأمام 

طالبك يف اأول لقاء بهم. باإيجاز معرفتك بقاعة الدر�ض يجعلك اأكرث ارتياحا.

أول محاضرة

التي  الآراء  وتتفق  تدوم،  الأوىل  النطباعات  اأن  الجتماعي  النف�ض  علم  القدمية يف  الأبحاث  تظهر 

اأخذت بعد م�صاهدة مقطع �صامت مدته خم�ض دقائق لأحد املعيدين يف اأول حما�صرة له مع التقييم الذى 

ح�صل عليه يف نهاية الف�صل الدرا�صي )امبادى وروزنثال 1993(. بناء على ما تقدم فاإن اأول حما�صرة 

امل�صاركة.  عدم  و  اجللو�ض  الكبرية  الف�صول  يف  الطالب  ويتوقع  فيها،  دقيقة  لكل  خطط  للغاية؛  مهمة 

�صري  كيفية  و  اأ�صلوبك  مبعرفة  �صغوفني  ف�صيكونون  �صابقا  معك  در�صوا  اأو  يعرفونك  الطالب  يكن  مل  اإن 
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حما�صراتك م�صتقبال لتحديد مقدار اجلهد الذي �صيبذلونه ا�صتنادا اإىل انطباعاتهم عن اأول حما�صرة 

الدار�صني  عدد  لكرثة  نظرا  اهتمامهم  املادة  تثري  األ  الطالب  بع�ض  ويتوقع  باملادة،   اهتمامهم  ومدى 

بالف�صل ولكنك ت�صتطيع متهيد الطريق لتجربة تعليمية متميزة اإذا بداأت اأول حما�صرة لك ب�صكل جيد. 

و اإليك بع�ض الن�صائح ب�صاأن ذلك:

ال�صلوكيات غري الالئقة مثل: التحدث اأثناء ال�صرح  باآداب احل�صور:  القواعد اخلا�صة  •  �صع بع�ض 
و  انتباهك  اأن ت�صتت  اأو الأكل ميكنها  اأو كتابة الر�صائل الن�صية  اأو الن�صراف مبكرا  التاأخري  و 

ت�صعف تركيز الطالب. ا�صتثمر بع�ض الوقت من اأول حما�صرة يف �صرح امل�صموح و املمنوع.

ب�صكل جيد: بع�ض املعلمني ي�صرحون خطة املنهج ومن ثم ي�صرفون  املحا�صرة  وقت  كل  •  ا�صتخدم 
الطالب وبهذا يفقدون فر�صة حتفيز الطالب جتاه املادة. قم بالتخطيط لأول حما�صرة جيدا.

-  ل ت�صرح خطة املنهج يف البداية و لكن اأبداأ ببع�ض الأمثلة املثرية لالهتمام والتي �صيتناولها 

املقرر الدرا�صي. خ�ص�ض اآخر 15 دقيقة اأو نحوها ل�صرح خطة املنهج و اإجابة الأ�صئلة.

-  ا�صتخدم و�صائل اي�صاح بقدر امل�صتطاع جلذب انتباه الطالب يف اأول حما�صرة. اعر�ض مقطع 

فيديو ق�صري اأو اأكرث.

عند  اأيديهم  يرفعون  اجعلهم  الف�صل.  اخلق حركة يف  الطالب:  من  اأكرب عدد  با�صراك  قم    -

ال�صوؤال اأو يقفون عند الإجابة. اأطرح اأ�صئلة متنوعة على طالب خمتلفني.

مراجعة بالنقاط الأ�صا�صية )قائمة حتقق(: وهذا لتتذكر الأ�صياء الكثرية التي عليك  قائمة  •  اكتب 
اجنازها يف اأول حما�صرة. عدد الطالب الكبري قد يحد من قدرتك على الرتكيز وخا�صة يف اأول 

حما�صرة لك معهم. اكتب قائمة بكل ما تود اجنازه اأو احلديث عنه يف اأول يوم و ا�صتعر�صها قبيل 

دخولك الف�صل )و اجعلها يف متناول يديك اأثناء املحا�صرة(.

عزز التواصل الشخصي

من اأكرب امل�صاكل يف الف�صول التي يفوق عددها �صتني طالبا هي �صعور الدار�صني باأن املعلم ل يهتم بهم 

كاأ�صخا�ض، ومن امل�صتحيل على املعلم يف تلك الف�صول اأن يويل اهتماما بكل طالب على حدة. ورغم ذلك 

هناك و�صائل متعددة لإ�صاعة جو من التقارب متاما مثل الف�صول ال�صغرية. هناك عدة ا�صرتاتيجيات 

ميكن ا�صتخدامها يف اأول حما�صرة و ما يليها:

اأكرب عدد من الطالب: تعد هذه اأف�صل و�صيلة لإر�صاء روح التوا�صل ال�صخ�صي، و هي  اأ�صماء  •  تذكر 
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ل حتتاج اإىل ذاكرة قوية فهناك بع�ض احليل منها:

-  التقط �صورا للطالب يف اأول يوم و هم يحملون كروتا باأ�صمائهم و من ثم ا�صتخدمها حلفظ 

بع�ض الأ�صماء اجلديدة قبيل كل حما�صرة. ي�صتحق الأمر اأن تق�صى ب�صع �صاعات يف بداية 

�صيبذلون  و  كثريا  ذلك  الطالب  لك  �صيقدر  الأ�صماء.  الدرا�صة يف حفظ  من  الأول  الأ�صبوع 

جهدا اأكرب يف مادتك ب�صبب هذا. اطلب من الدار�صني عدم تغيري اأماكنهم و ا�صتكمل خريطة 

املقاعد باأ�صماء الطالب حتى تناديهم بها طوال الف�صل الدرا�صي.

اأكرث على  ليتعرفوا  اأ�صبوعيا  الأقل مرة واحدة  اأ�صغر: افعل ذلك على  ق�صم الطالب ملجموعات    •
اأو ثالثة من الزمالء  بع�صهم البع�ض و تتاح اأمامهم فر�صة التحدث يف جو مريح )ي�صم اثنني 

مقارنة بكامل طالب الف�صل(.

اأول حما�صرة تطلعهم ببع�ض املعلومات عنك و عن مادتك  قبل  للجميع  اإلكرتونية  ر�صالة   •  ار�صل 
للبدء يف ت�صكيل اأول النطباعات.

على  التعرف  حاول  و  للرا�صبني  اإلكرتوين  بريد  ر�صالة  اأر�صل  الأول  وبخا�صة  اختبار  كل  عقب    •
اإن  اأكرث  باملثل لأف�صل خم�صة طالب )اأو  و  الفهم ...(.  اأو عدم  �صبب اخفاقهم )عدم املذاكرة 

ا�صتطعت(. هذا اجلهد يبني للطالب اأنك تهتم بنجاحاتهم واخفاقاتهم واأنهم ميثلون لك اأكرث 

من جمرد اأ�صماء بك�صوف الطالب.

قليال بعد انتهائه لتتيح للطالب فر�صة احلديث اإليك  امكث  و  مبكرا  الف�صل  اإىل  و�صولك  •  ليكن 
وجها لوجه. واذا و�صلت مبكرا اأظهر للطالب اأنك تتقبل اأ�صئلتهم باأن ترتب اأدواتك �صريعا و من 

ثم تتجول يف اأرجاء الف�صل متحدثا اإليهم.

برامج  ا�صتخدم  البع�ض.  بع�صهم  الطالب  بني  و  بينك  ترابط  خللق  التقنية  اأدوات  ا�صتخدم    •
احلا�صوب اخلا�صة باإدارة املقرر لأ�صراك الطالب يف جمموعات النقا�ض اأو لالإجابة عن الأ�صئلة. 

واإن كان لديك معيدين فكلف كل واحد منهم مبجموعة �صغرية و اجعله م�صئول عن متا�صك و تاآلف 

املجموعة )مثال: باإقامة جل�صات مراجعة اأو نقا�ض للمادة(.

الأخبار  اأو  الفيديو  مقاطع  لي�صاركوا يف  الإنرتنت  على  طالبك  ت�صم  جمموعة  تكوين  ميكنك    •
املت�صلة باملادة اأو مبا مت مناق�صته يف الف�صل، وكلما تعددت فر�ض التوا�صل بني الطالب خارج 

الف�صل حول املادة زاد م�صتوى اهتمامهم بها.
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إعداد المحاضرة بشكل يجذب االهتمام

جذب اهتمام الطالب ذو اأهمية يف كل الف�صول و بخا�صة الكبرية منها، بالطبع اأنت تريد من طالبك 

اأن�صطة  ا�صتخدام  الكبرية جتعل  فالف�صول  وال�صتفادة منها.  والتطلع حل�صورها  املحا�صرة  تقدير وقت 

التعلم الن�صط اأمرا �صعبا و لكنه لي�ض مب�صتحيل؛ امل�صاألة كلها منوطة باملعلم. فيما يلى بع�ض الإر�صادات 

لتحقيق ذلك:

بل  تقليدي  و  رتيب  ب�صكل  الدوام  على  تتحدث  ل  املحا�صرة:  لعر�ض  خمتلفة  و�صائل  ا�صتخدم    •
اطرح الأ�صئلة واأجب عليها وا�صتخدم تدريبات متنوعة جتذب النتباه )باركلى 2010( لتق�صم بها 

املحا�صرة اىل وحدات اأ�صغر.

-  عدل من وترية و طبقة �صوتك اأثناء احلديث حتى ل يعتاد الطالب على نربة �صوت واحدة.

-  ا�صتخدم اإ�صارات اليدين لإ�صاعة احليوية و جذب انتباه الطالب.

•  ا�صتفد من اإيجابيات اأ�صلوب اإلقاء املحا�صرة التقليدي: الذى يتيح لك �صرح املادة ب�صكل من�صبط 
و منظم.

�صلبيات اأ�صلوب األقاء املحا�صرة التقليدي: من ال�صعب جذب اهتمام الطالب الذين  من  •  احذر 
يجل�صون ملجرد تدوين ما تقوله بدون التفكري بعمق يف املعلومة. وتوقف بعد �صرح كل نقطة مهمة 

و تاأكد من ا�صتيعابهم لها.

بل طعمها باأمثلة مرئية وتاأكد من ا�صتغال الطالب يف كل  الوقت:  تقليدية طوال  تلق حما�صرة  •  ل 
حما�صرة و لو باإجابة اأ�صئلة مب�صاعدة زمالئهم )اأو بحل تدريب جماعي اأو اختبار ق�صري مثال(.

تاأكد من اأن كل حما�صرة حتوى اي�صاحا اأو مثال واحدا على الأقل: الأمثلة املرئية اأو الق�صة املثرية 

من اأكرث ما يتذكره الطالب كما اأنها تعمق فهمهم للفكرة املجردة.

تاأكد من عدم و�صعك معلومات اأكرث من الالزم  العيون:  ل  الآذان  لت�صتقبلها  حما�صرتك  •  �صمم 
يف �صرائح العرو�ض اأو �صفافات الربوجيكتور. فمعظم الطالب �صين�صغلون بنقل املادة باأ�صرع ما 

ميكنهم و ل ين�صتون ملا تقول. لهذا دون النقاط باخت�صار على ال�صرائح و من ثم ا�صتطرد يف 

�صرحها عندها �صين�صت الطالب ملا تقوله و بعدها �صيكتبون النقاط الرئي�صة. وت�صري الأبحاث 

املادة  عن  الطالب  انتباه  ت�صتت  احلركة  و  ال�صور  من  الكثري  حتوى  التي  ال�صرائح  اأن  احلديثة 

العلمية املكتوبة عليها )لفا�صيور و �صوير 2006(.

الكبرية يت�صتت انتباه الطالب ب�صهولة لهذا ابداأ كل  الف�صول  يف  جيد:  ب�صكل  املحا�صرة  نظم    •
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حما�صرة بذكر اخلطوط العري�صة و ما تود اإجنازه و م�صار املحا�صرة، خل�ض اأي�صا ما تناولته 

مو�صوع  عن  بجملة  اختتم  و  �صرحه  مت  ملا  مبوجز  املحا�صرة  اأنه  اأخريا  و  ال�صابقة،  املحا�صرة 

املحا�صرة التالية.

تركيزهم معك. تنقل بني ال�صفوف.  زاد  الطالب  من  اقرتبت  فكلما  الدر�ض:  قاعة  يف  •  حترك 
اأو  الف�صل  مقدمة  يف  املعلم  يبقى  عندما  بجانبهم.  وقفت  اذا  اأكرث  اأ�صئلة  عن  الطالب  يجيب 

-الأ�صواأ منه- يقف خلف من�صة القراءة طوال الوقت ي�صعر من يجل�صون فى اخللف بالنف�صال 

عن العملية التعليمية.

زيادة أنشطة التعلم النشط

رغم اأنك ت�صتطيع جذب انتباه الطالب ملحا�صرة تقليدية مت الأعداد لها جيدا يجب األ يعوق الف�صل 

الكبري حماولتك يف توفري اأن�صطة التعلم الن�صط للطالب. يجب جذب الطالب ملحتوى املقرر و حثهم على 

العمل عليه. و اليك بع�ض الن�صائح ب�صاأن ذلك:

•  خطط للقيام باأحد اأن�صطة التعلم الن�صط يف اأول حما�صرة. فهي �صتحدد طبيعة �صري املحا�صرات 
التالية و حتث الطالب على امل�صاركة و عدم الكتفاء باجللو�ض يف �صمت.

•  ا�صتخدم العمل الثنائي: كلف الطالب بواجب للمحا�صرة التالية ي�صتمل على بع�ض القراءات وو�صع 
اأ�صئلة عليها و يف املحا�صرة التالية يقوم زميل الطالب باإجابة تلك الأ�صئلة و العك�ض �صحيح.

تدري�ض  اأ�صلوب  بتعديل  الفيزياء  و  الكيمياء  كليات  بع�ض  قامت  الزمالء«:  »تدري�ض  ا�صتخدام    •
البع�ض  لبع�صها  تدر�ض  ملجموعات  الطالب  بتق�صيم  الكبرية  الف�صول  يف  التمهيدية  املقررات 

)تعرف بتدري�ض الزمالء(. ميكنك تق�صيم الف�صول الكبرية ملجموعات �صغرية تدر�ض لبع�صها 

اأجزاء من الدر�ض بينما ت�صرف اأنت على العملية برمتها وجتيب عن الأ�صئلة ال�صعبة.

اعط لكل منها م�صكلة ي�صتلزم حلها توظيف معلومات املقرر. قم بعمل  و  عمل  جمموعات  •  �صكل 
ذلك مبعدل حما�صرة و حما�صرة.

الف�صل بني جمموعتني لديهما وجهتي نظر خمتلفتني حول مو�صوع ما. اأمام  مناق�صة  •  اأجر 
�صجع الطالب على الو�صول لأكرب  تطرحه.  �صوؤال  حول  ذهني  ع�صف  اأجراء  اجلميع  من  •  اأطلب 

عدد ممكن من احللول )دافي�ض 2009(. زودهم بالتوجيهات: 

-   الكم هو الهدف.
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-   ل ميكن نقد اأي اقرتاح.

-   الأفكار الع�صوائية م�صموح بها.

-   فاجىء الطالب باإنهاء الدر�ض قبل موعده بن�صف �صاعة و ابداأ معهم نقا�صا حرا

استخدام وسائل التقنية بشكل فعال

ا�صتخدام �صرائح العر�ض اجلذابة و العديد من املرئيات ميكنه جذب انتباه الطالب وي�صاعدهم على 

الرتكيز. ميكن ا�صتخدام و�صائل التقنية يف الف�صول الكبرية بعدة طرق منها:

اأ�صود  اأكتب بخط  و لفت للنظر على �صبيل املثال  جذاب  ب�صكل  العر�ض  �صرائح  باإخراج  اأهتم    •
بعر�ض ل يقل عن 24 على خلفية �صفراء و ل ت�صمن ال�صريحة الواحدة الكثري من املعلومات.

•  ل تكرث من ا�صتخدام ال�صور و مقاطع الفيديو: �صرائح العر�ض املليئة بال�صور ميكنها اأن ت�صتت انتباه 
الطالب عن املادة العلمية، وعلى نف�ض املنوال ل ت�صمن حما�صرتك الكثري من مقاطع الفيديو.

نظم جتاوب الطالب بالف�صل »CRS - الكليكرز”؛ و التي ت�صمح لهم بالإجابة  ا�صتخدام  •  فكر يف 
على الأ�صئلة التي تطرحها بال�صغط على الأجهزة. يتيح ذلك للمعلم قيا�ض مدى ا�صتيعاب الطالب 

للمو�صوع حتى ي�صتمر يف مناق�صته و �صرحه اأو ينتقل لنقطة جديدة.

احلا�صوب اخلا�صة باإدارة املقرر: معظم اجلامعات الأن لديها هذه الربامج و  برامج  اأ�صتخدم    •
التي ميكن ا�صتخدامها لأجراء املناق�صات وتق�صيم الطالب ملجموعات  وعر�ض املزيد من الأمثلة 

ال�صمعية و املرئية.

التقني ب�صكل جيد: قدم العر�ض ب�صرح يبني الغر�ض منه و ما يجب الرتكيز  العر�ض  باإعداد  •  قم 
عليه، ومن الأف�صل اإذا كان العر�ض طويال اأن تعر�ض على الطالب اأ�صئلة ليجيبوا عليها من خالل 

العر�ض؛ و بعد انتهاوؤه تفح�ض مدى �صحة الأجوبة.

عملية التقييم في الفصول الكبيرة

من ال�صعب ا�صتخدام الختبارات املقالية اأو حتى التي تتطلب اإجابات ق�صرية يف الف�صول الكبرية 

لهذا عادة ما ي�صتخدم الأ�صاتذة الختبارات ذات اخليارات املتعددة )عادة من 4:3 اجابات لكل �صوؤال(. 

و رغم اأن هذه النوعية من الختبارات  ل غبار عليها حيث ميكن كتابة اأ�صئلة دقيقة متعددة اخليارات لأى 

م�صتوى من م�صتويات التعلم )دافي�ض 2009؛ �صفني�صكى و ماكيت�صى 2011( ال اأنه من الأف�صل ا�صتخدام 

طرق خمتلفة للتقييم. منها على �صبيل املثال:
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اأو من كل طالبني معا التعاون  الدار�صني  من  �صغرية  جمموعة  من  اأطلب  اجلماعية:  •  الختبارات 
و  معلوماتهم  وم�صاركة  الإجابة  مبناق�صة  لهما   / لهم  ت�صمح  الطريقة  هذه  واحد.  اختبار  حلل 

معارفهم، ولكن ل ت�صتخدمها يف الختبار النهائي.

•  ا�صتخدم »تقييم الزميل«: كلف الطالب جميعا بكتابة بحث �صغري ومن ثم يقوم كل طالب بالتعليق 
على بحث زميله وفقا لنظام ت�صعه بنف�صك.

•  كلف الطالب باأحد الفرو�ض التحريرية يف الف�صل والتي ميكنك الطالع ب�صرعة على م�صمونها 
للكتابة  اأمام الطالب  ا�صتخدامها توفر فر�صة  واإن قل  وتخ�صي�ض درجة عليها، وهذه الطريقة 

والتعبري عن الأفكار التي فهموها ب�صكل اأف�صل من الختبار ذو اخليارات املتعددة. 

يف الف�صول الكبرية تزداد احتمالت الغ�ض بني الطالب. لهذا عليك اأخذ الحتياط للتقليل من تلك 

اأع�صاء  الغ�ض بني الطالب املتجاورين. بع�ض  الحتمالت مثل عمل عدة مناذج من الختبار ملنع 

الدار�صني اح�صار بطاقاتهم اجلامعية ل�صمان ح�صور الطالب  التدري�ض، كذلك يطلب من  هيئة 

امل�صجلني فقط لالختبار.
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ملخص

الف�صول الكبرية كما ال�صغرية تتطلب نف�ض مهارات التدري�ض ال اأن الأوىل ترتبط بعدد من املتغريات 

اأخذها  اأ�صا�صية يجب  اأفكار  اجمال هناك عدة  اآنفا.  املذكور  النحو  العتبار على  اأخذها يف  التي يجب 

باحل�صبان )هيبرن 2007(:

الكبرية ل يجب الرجتال فيها اأو و�صع خطتها بالتدريج على مدار الف�صل الدرا�صي. •  الف�صول 
مبا قلته للطالب يف بداية الف�صل الدرا�صي(. اأو  املنهج  تدري�ض  بخطة  )األتزم  مهم  •  اللتزام 

ال�صيا�صات التي ت�صعها كتابة ووزعها على الطالب كجزء من خطة املنهج. كل  •  �صجل 
و تهمل اأولئك الراغبني فعال يف التعلم. ال�صعاف  الطالب  على  فيه  مبالغ  ب�صكل  اتركز  •  ل 

يلزمك من الوقت لالإعداد لتدري�ض الف�صول الكبرية. ما  •  خذ 
مليا يف طريقة �صري كل حما�صرة و دون مالحظاتك حول التغريات املمكنة يف حالة تدري�صك  •  فكر 

لنف�ض املو�صوع مرة ثانية.

تدري�ض الف�صول الكبرية ي�صتلزم وقتا و جهدا كبريين. على املعلم التفكري يف جوانب الختالف بني 

تدري�ض الف�صول الكبرية و ال�صغرية قبل بدء املحا�صرات وو�صع خطة وفقا لهذا. عملية تدري�ض الف�صول 

الكبرية - مثل كل اأ�صكال التدري�ض – تتطلب جهدا و اهتماما و لكنها تتح�صن باملمار�صة و التفكري املتاأين 

بها.
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