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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

التدريس فعالية  تقييم 

تقييم فعالية التدريس

معظم اأع�ساء هيئة التدري�س اجلادين يف عملهم قد �ساألوا اأنف�سهم عن مدى فعالية طرائق تدري�سهم 

وكيفية تطويرها. فاملحاولة الدوؤوبة لكي ت�سبح معلما اأف�سل ت�سري اإىل اإمكانية حت�سني طريقة تدري�سك 

بغ�س النظر عن جناحك احلايل. فطريقة التدري�س الناجحة اليوم قد ل تكون كذلك غدا؛ لأن التدري�س 

مهنة دينامية تت�سم مبتغريات دائمة )مثال طالب جدد، مقررات جديدة، كتب درا�سية حديثة( توؤثر على 

ما نقوم به كمعلمني )نابر و كرانتون 2001(. و باعتبار التدري�س جمموعة معقدة من املهام الواجب القيام 

ورغم هذا  التدري�س،  الدائم يف عملية  لالإتقان  الو�سول  فعليا  امل�ستحيل  فمن  متنوعة  بها حتت ظروف 

ميكن دائما حت�سني جوانب عديدة من عملية التدري�س و التمكن منها، و �سواء كان هدفك من التح�سني 

�سخ�سيا اأو مهنيا فاإنه يجب اختيار ا�سرتاتيجيات تقييم املعلم بدقة لت�ساعد يف حتديد اأهدافك و الو�سول 

لها )دافي�س 2009، �سفني�سكى  وماكيت�سى 2011(.

عند ت�سميمك ملقرر جديد قد تبداأ باأهداف التعلم و بعدها تختار الكتاب و جمموعة القراءات املطلوبة 

و الفرو�س، و رغم اأهمية ما �سبق فاإنه ل يكفى لت�سميم مقرر درا�سي ناجح وفعال. كذلك فاإن و�سع اأ�سا�س 

للتوا�سل و نظام تقييم فعال و عادل و طريقة لإ�سراك الطالب يف عملية التعلم من العنا�سر الأ�سا�سية التي 

ميكن تقييمها و قابلة للتطوير. يتفق معظم اأع�ساء هيئة التدري�س على اأن تقييم املعلم خطوة مهمة ورغم 

هذا نادرا ما يت�سمن ت�سميم املقرر خطة لتقييم عملية التدري�س. اإن الوقت و اجلهد الالزمني ل�ستك�ساف 

و ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقييم املعلم يف املقرر الدرا�سي لهما اأهمية لك و لطالبك على حد �سواء. باإيجاز 

فاإن تطوير اأ�سلوب التدري�س �سيوؤدي يف الغالب لتح�سني م�ستوى تعلم الطالب ب�سفوفك الدرا�سية. وفيما 

يلى �ساأجمل �سبب اأهمية تقييم التدري�س و من يجريه و كيفية و وقت القيام به.
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لماذا نقيم عملية التدريس؟

ميكن رد عملية التقييم بوجه عام لأ�سباب �سخ�سية و مهنية، و انطالقا من هذا ال�سياق ميكننا و�سف 

الأ�سباب ال�سخ�سية »بالت�سحيحية« و املهنية »بالتح�سيلية«. يركز الأول على اإمعان املعلم يف طريقة تدري�سه 

و تطوير عملية التعلم – باإيجاد طرق اأف�سل لتو�سيل املعلومة للطالب و زيادة تقديرهم للمادة و متكينهم 

من التعلم الذاتي. و باإيجاز فان الهدف الت�سحيحي هو حت�سني عملية التدري�س و الرتكيز على نقطتني:

-  هل اأنا معلم ناجح و فعال؟

-  كيف اأ�سبح معلما اأكرث جناحا و فعالية؟

و  املهنية  الرتقية  ب�ساأن  القرارات  لتخاذ  الإدارة  قبل  من  عادة  في�ستخدم  التح�سيلي  التقييم  اأما 

يعنى  و  امل�سئولية   على  التقييم  هذا  يركز  باخت�سار  التدري�س.  هيئة  باأع�ساء  اخلا�سة  املادية  احلوافز 

بثالث نقاط:

-  هل اأنا مدر�س جيد مقارنة بزمالئي؟

-  هل طريقة تدري�سي عامال م�ساعدا على الرتقي و تقلد املنا�سب اأم عائقا لهما؟

-  هل ا�ستحق حافزا اأو ترقية ب�سبب طريقتي يف التدري�س؟

هيئة  ع�سو  تركيز  فاإن  لهذا  مت�سابهة.  تقييم  اأ�ساليب  على  ي�ستمالن  املنهجني  كال  اأن  الالفت  من 

التدري�س على جناحه كمعلم من خالل املنهج الت�سحيحي �سيح�سن بال�سرورة تقييمه التح�سيلي.

ما الذي يتم تقييمه؟

عندما نفكر يف تقييم عملية التدري�س غالبا ما نق�سد ما نقوم به يف قاعة املحا�سرات ومدى و�سوح 

الدرو�س و قدرتنا على اإ�سراك الطالب يف النقا�سات و غريه، اإل اأن الأمر ي�ستمل على اأكرث من اأدائنا يف 

الف�سل، فنحن على �سبيل  املثال ل احل�سر نعد للدر�س يف �ساعات طويلة و نكتب و ن�سحح اختبارات و 

فرو�سا و نقابل الطالب خالل ال�ساعات املكتبية.  

املقرر  عن  ما  �سيئا  الطالب  تعلم  اأن  يجب  الف�سل  خارج  و  داخل  الأن�سطة  كل  اأن  يت�سح  هنا  من 

اأي�سا �سمن  التعليمية لتحقيق هذا الغر�س الذى يدخل  البيئة  الدرا�سي، و يجب على املعلم التحكم يف 

اإعداد وتنظيم املنهج و  اأبعاد هي:  اأربعة  عملية التقييم، ويت�سمن هذا املنظور ال�سامل لعملية التدري�س 

الأداء داخل الف�سل و مدى التوا�سل و التواجد و اأخريا تقييم مقدار ما تعلمه الطالب.
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التدريس فعالية  تقييم 

إعداد و تنظيم المنهج

غالبا ما نغفل مرحلة اإعداد و تنظيم املنهج اأثناء تقييمنا لعملية التدري�س و نركز فقط على الأداء 

يف قاعة الدر�س رغم اأنهما ل ينف�سالن عن بع�سهما و عن ما يتعلمه الطالب، وعادة ما نقوم ب�سياغة 

املنهج حول ما نرغب بتحقيقه من عملية التدري�س فيما يخ�س اأغرا�س التعلم، و من ثم فاأول �سوؤال يجب 

طرحه عند اإعداد و تنظيم املنهج هو »ما الذي اأود من طالبي اأن يتعلموه؟« ياأتي بعد ذلك ثالثة اأ�سئلة 

اأخرى لتقييم عملية الإعداد و التنظيم:

-  هل تتنا�سب هذه الأهداف مع م�ستوى و حمتوى املقرر الدرا�سي؟

-  كيف ميكنني ربط هذه الأهداف باأن�سطة املنهج املختلفة؟

-  هل �ستحفز هذه الأهداف التطور العقلي وتزيد ال�ستمتاع بعملية التعلم؟

يجب اأن تظهر اإجابات هذه الأ�سئلة يف خطة املنهج لتبني للطالب على نحو ل لب�س فيه اجلوانب التالية 

من مرحلة الإعداد: اأغرا�س التعلم و طبيعة املادة العلمية ونوعية الأن�سطة امل�ستخدمة يف الف�سل و كيفية 

حتفيزك للطالب و طريقتك يف الختبارات و ممار�ساتك يف ادارة املحا�سرة.

األداء داخل الفصل

لكى ت�سبح مدر�سا فعال يف الف�سل عليك اكت�ساب خربة يف جمال عملك و التي بال �سك �سرورية و لكنها 

غري كافية و حدها، فتو�سيلك للمعرفة بو�سوح و حما�س هو اأي�سا من دعائم جناح عملية التعلم، كذلك فاإن 

اأدائك يف الف�سل ل ي�ستمل على اخلربة و القدرة على تو�سيل املعلومة فح�سب و لكن اأي�سا على جناحك 

يف خلق بيئة تعليمية تزيد من فر�س تعلم الطالب. فما ندر�سه ل ينف�سم عن مكان تدري�سه. وهكذا فاإن 

جناحنا كمعلمني يتوقف على قدرتنا يف تاأ�سي�س عالقة بالطالب واملق�سود بها التفاعل ال�سخ�سي الذي 

يزيد من فر�س انتباه الدار�سني و ا�ستيعابهم ملا نقوله. من املتطلبات الأ�سا�سية لتحقيقه على �سبيل املثال 

اأمكن و معاملة الطالب باحرتام و كذلك  اأمثلة حية كلما  اأ�سماء الطالب و ا�ستخدام  ل احل�سر معرفة 

ا�ستخدام الفكاهة املنا�سبة  واحرتام موعد بدء و انتهاء املحا�سرة )ب�سك�ست و �سافيل 2004(.

التواصل و التواجد

من النتائج املهمة لعملية التدري�س الفعال هو تاأثري �سلوكنا يف الف�سل على رغبة الطالب يف اإن�ساء 

توا�سل �سخ�سي معنا خارج قاعة الدر�س، واإذا لحظ الطالب دعمنا و اهتمامنا بهم �سيدركون اإمكانية 

التوا�سل معنا خارج الف�سل و العك�س �سحيح متاما فعدم اإظهارنا للود �سيجعلهم يتحا�سون اأي توا�سل 
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معنا و الذي قد يكون مهما لنجاحهم يف املقرر الدرا�سي. و قد ل تكون مدركا لهذا اإن مل ت�سمن التوا�سل 

والتواجد يف ا�سرتاتيجيات تقييم التدري�س اخلا�سة بك. ت�ستمل الأ�سئلة اخلا�سة بالتوا�سل و التواجد على 

ما يلى:

-  ما هو اأ�سلوب تفاعلي مع الطالب؟

-  هل اأ�سجع  الطالب على مقابلتي؟

-  هل اأمكث مبكتبي اأثناء ال�ساعات املكتبية؟

-  هل ا�سغ لطالبي اأثناء حديثهم معي؟

-  هل اأرد ب�سرعة و احرتام على ات�سالت طالبي الهاتفية و ر�سائلهم الإلكرتونية؟

تقييم ما تعلمه الطالب

كثريا ما نغفل هذا العامل عند تقييمنا لعملية التدري�س، ونعتمد كمعلمني على اأ�ساليب خمتلفة لتقييم 

اأ�سئلة مثل: هل تعلم  الطالب للو�سول اإىل نتائج حول عملية التعلم،  وي�ساعدنا التقييم يف الإجابة عن 

الطالب؟ ما الذي ا�ستوعبوه/ مل ي�ستوعبوه؟ هل احتفظ الطالب باملعلومات و املهارات اأم ن�سوها مبرور 

موؤ�سرا  يعدون  الذين  الطالب  تعلم  عن  معلومات  توفر  لأنها  للغاية  مهمة  الأ�سئلة  تلك  اإجابات  الوقت؟ 

اأ�سا�سيا كا�سفا ملدى فعالية التدري�س، وميكن قيا�س ا�سرتاتيجيات تعلم الطالب من خالل م�ستويات عدة 

- رغم اإغفال تقييم التدري�س لها جميعا يف بع�س الأحيان، هذا الإغفال يثري احلرية نظرا لأن الهدف 

النهائي للتدري�س هو بالطبع تي�سري عملية التعلم. هل لديك اأ�سا�س منطقي لتقييم مدى جناحك يف اجناز 

هذا الهدف؟ قبل اأن جتيب عليك التفكري يف عدة اأ�سئلة: 

-  ما عالقة نظام تقييمك باأهداف التعلم اخلا�سة بطالبك؟

-  كم عدد مرات تقييمك للطالب و اأ�سبابها؟ 

-  ما هي اأ�سكال التقييم و �سببها؟

-  متى تعيد اأوراق الطالب بعد ت�سحيحها؟

-  هل تطلع الطالب على راأيك يف م�ستواهم الدرا�سي ب�سكل دوري؟

-  ماهي الإجراءات التي ت�ستخدمها؟

-  هل تقييمك و ت�سحيحك عادل للجميع؟

التفكري يف تلك الأ�سئلة يك�سف املع�سلة: هل املنهج الذي نتبناه لتقييم تعلم الطالب يعك�س التزامنا 
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اإذا كان هدفنا كمعلمني  اأننا نتبناه فقط لأنه ينا�سبنا؟  اأم  مب�ساعدة الطالب لي�سبحوا دار�سني فعالني 

هو تعلم الطالب فاإن طريقة ا�ستخال�سنا للنتائج اخلا�سة بهذا التعلم ت�سبح ذات اأهمية كذلك ي�سبح 

تاأ�سي�س ممار�سات فعالة لتقييم الطالب �سيء جوهري لتح�سني اأ�سلوب تدري�سنا.

تقييم عملية التدريس: ماهي الخيارات؟

اأثناء و�سع منهج ملقرر ما غالبا ما يتم جتاهل خطة التقييم رغم اتفاق كل املعلمني تقريبا على اأهمية 

تقييم املعلم، واإعداد و تنظيم املنهج و الأداء داخل الف�سل و مدى التوا�سل و التواجد و تقييم ما تعلمه 

الطالب كلها جوانب للتدري�س ميكن قيا�سها، و من هنا تربز الت�ساوؤلت: كيف ميكن القيام مبهمة تقييم 

كل جوانب التدري�س املذكورة اآنفا على اأكمل وجه؟ من يقدم بيانات التقييم؟ اأين ميكن اإجراء التقييم؟ 

ماهي و�سائل القيا�س امل�ستخدمة يف التقييم؟

من يقدم بيانات التقييم

 يف الغالب الطالب هم م�سدر معلومات التقييم )لوي�س 2001(. و رغم الت�ساوؤلت املثارة حاليا حول 

مدى م�سداقية معلومات التقييم التي يقدمها الطالب )مثال جرميل – فريمان و جيري 2003( تظل هي 

اأداة التقييم الرئي�سة ملعظم املدر�سني و الإداريني، وهناك اأي�سا اأ�سكال اإ�سافية ميكنها تقدمي مزيد من 

املعلومات مثل التقييم الذاتي و ا�ست�سارة الزمالء و اللذين يفوقان تقييم الطالب يف تقدمي اآراء ب�ساأن 

تطوير اأهداف تعلم منا�سبة و كذلك مراجعة و تطوير املناهج و فهم العالقة بني اأهداف التعليم و تعلم 

الطالب و اأخريا و�سع مناذج فعالة لتقييم عملية تعلم الطالب.

متى يجب إجراء التقييم؟

غالبا ما تتم عملية التقييم يف نهاية الف�سل الدرا�سي و بهذا ميكنها اأن تقدم معلومات عن طريقة 

تدري�سك على مدى املقرر بكامله. و لكن �سلبيات هذا التوقيت اأنه لن ي�سمح ملجموعة الطالب امل�ساركني 

بال�ستفادة من نتائج تقييمهم ب�سكل مبا�سر. اخليار الآخر هو اإجراء التقييم يف وقت مبكر من الف�سل 

لقيا�س مدى جناحك يف  الف�سل  نهاية  تقييم  ا�ستخدام  و هكذا ميكن  الدرا�سي - مثال يف منت�سفه - 

الأول، وكثريا ما يعرب الطالب عن تقديرهم لرغبة  للتقييم  التي ك�سف عنها حتليلك  حت�سني اجلوانب 

التعلم  عملية  لتح�سني  الدرا�سي  الف�سل  من  مبكر  وقت  يف  اأبدوها  التي  مبقرتحاتهم  الأخذ  يف  املعلم 

اخلا�سة بهم.

 فد ترغب يف تقييم طريقة تدري�سك اأكرث من مرة اأو مرتني على مدار الف�سل الدرا�سي اأو حتى ب�سكل 
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اأ�سبوعي،  ويجب اأن تاأخذ بالعتبار اأن اأي تقييم و لو خمت�سر �سيحتاج وقتا لإجرائه و جمعه و قد يرهق 

الطالب يف حالة تكراره مما يقلل من م�سداقية و قيمة البيانات التي جتمعها. و على اجلانب الآخر قد 

ترغب با�ستطالع اآراء الطالب عند جتربة اأ�سلوب اأو طريقة �سرح جديدة اأو عند اإجراء تعديالت على 

منهجك يف التدري�س، اإجراء تقييمني اأو ثالثة على مدار الف�سل الدرا�سي �سيوفر لك يف الغالب معلومات 

كافية لتقييم مدى فعالية اأ�سلوبك، وميكنك اأي�سا ا�ستخدام تقييم نهاية الف�سل الدرا�سي لتخاذ قرارات 

ب�ساأن جوانب حمددة يف املقرر لتنفيذها يف الف�سول الالحقة.

 معظم اجلامعات لديها مناذج تقييم ثابتة بنهاية الف�سل الدرا�سي و لكن اإ�سافتك لبع�س الأ�سئلة 

التي قد يغفلها النموذج �سي�سمح لك مبعرفة مدى تقبل الطالب لطريقتك و �سيعطيك مرونة لت�ساأل عن 

نقاط تعتربها جوهرية لفهم منهجك يف التدري�س.

ماهي أساليب التقييم المتاحة؟

تنق�سم تلك الأ�ساليب اإىل ثالث فئات ميكن ا�ستخدامها جمتمعة اأو على حدة: اآراء الطالب و التقييم 

واحد  نظام  يوجد  ل  حيث  بذلك  اخلا�سة  ا�سرتاتيجيته  تطوير  املعلم  وعلى  الزمالء،  تقييم  و  الذاتي 

ينا�سب اجلميع و ل حتى كل املقررات التي يدر�سها معلم واحد، فمقرر متهيدي لف�سل كبري �سيختلف 

اأو مقرر قائم على النقا�س، وتقييمك للطالب يف  بالطبع اختالفا كبريا عن مقرر عملي لف�سل متقدم 

هذه الف�سول �سيختلف بالتاأكيد يف طبيعة الختبارات و الفرو�س، و �ستختلف تبعا لذلك طريقة تقييمك 

لطريقة التدري�س بغ�س النظر عن ال�سكل النهائي الذي �ست�ستخدمه رمبا ترى اأنه من املنا�سب اجلمع بني 

اآراء الطالب و الزمالء و تقييمك الذاتي.

 ميكن قيا�س اآراء الطالب يف معظم اجلامعات باأ�سكال عدة منها النموذج التقليدي الذي يتم تعبئته 

با�ستخدام القلم الر�سا�س و ي�ستمل على اختيارات حمددة )�سح و خطاأ اأو خيارات متعددة( و/ اأو اأ�سئلة 

مفتوحة و غري حمددة الإجابات، واإذا كان للجامعة  اأو الق�سم الذى تعمل به منوذجا موحدا فعادة ما يكون 

تقييما بالقلم الر�سا�س ي�ستكمله الطالب باإحدى املحا�سرات قرب نهاية الف�سل الدرا�سي، وكما اأ�سرنا 

�سابقا ميكنك بالطبع اإ�سافة بع�س الأ�سئلة اخلا�سة بك. واإن اجلمع بني الأ�سئلة الكمية و الكيفية �ستتيح 

للطالب فر�سة تزويدك مبعلومات تف�سيلية، فالأ�سئلة الكيفية اأو ذات الإجابات املفتوحة ت�سمح للمعلم 

مبعرفة �سبب ح�سوله على درجات مرتفعة اأو منخف�سة يف الأ�سئلة الكمية.

)ملزيد  الف�سل  داخل  التقييم  تقنيات  ا�ستخدام  كذلك  ميكنك  ال�سابقة  املوحدة  للنماذج  اإ�سافة 

CATS ت�سمل �سوؤال الطالب  1993(. هذه التقنيات املعروفة     ب  من التف�سيل انظر اجنلو و كرو�س 
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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

التدريس فعالية  تقييم 

النخراط يف مهام ق�سرية بالف�سل بهدف قيا�س معارفهم وا�ستيعابهم للتعرف على مدى التقدم بطريقة 

�سريعة و دقيقة اأو ملعرفة انطباعهم حول فر�س معني اأو طريقة �سرح حمددة. و�سواء اخرتت هذا الأ�سلوب 

راأيهم.  لديك فكرة عن  �سيكون  التدري�س اخلا�سة بك  اإحدى ممار�سات  ب�سوؤالهم مبا�سرة عن  اأو قمت 

تقنيات ال CATS لي�س لها اأي �سلبيات اإذا ا�ستخدمت ب�سورة موجزة لتح�سني طريقة تدري�سك و اأ�سلوب 

تعلم الطالب عالوة على ذلك فهي  ل ت�ستلزم وقتا طويال من املحا�سرة لإجرائها و جمعها و حتليلها، 

ومن الأمثلة عليها اختبار الدقيقة الواحدة و اأ�سعب النقاط و اأ�سئلة الختبار التي ي�سعها الطالب، فورقة 

النقاط  اأ�سعب  اأما  اليوم،  حما�سرة  يف  النقاط  اأهم  تلخي�س  الطالب  �سوؤال  تت�سمن  الواحدة  الدقيقة 

فت�سمل �سوؤالهم كتابة و�سف يف غ�سون دقائق عن اأ�سعب النقاط  اأو على الأقل اأكرثها و�سوحا يف در�س 

اأ�سئلة الختبار  تت�سابه يف �سكلها مع  اأن  التي ي�سعها الطالب  اأ�سئلة الختبار  اأخريا يجب على  و  اليوم. 

النموذجية املعتادة يف هذا املقرر، ويجب عليهم اأي�سا اإجابة تلك الأ�سئلة مما ي�سمح لهم مبمار�سة الإجابة 

على اأ�سئلة حول مو�سوعات من اختيارهم و يك�سف لهم مواطن عدم الفهم لبع�س اأجزاء املنهج.

مناذج التقييم التي متالأ بالقلم الر�سا�س توفر معلومات عامة عن مدى فعالية تدري�سك ككل و تركز 

عادة على �سمات اأ�سلوبك كمعلم، بينما تن�سب تقنيات        ال ))CATS على مدى تعلم الطالب يف وقت 

حمدد من املحا�سرة، وهناك بديل لكليهما وهو ا�ستخدام “جمموعة البوؤرة التو�سيحية” و معناها اختيار 

ب�ساأن  الآراء  على  للرتكيز  الف�سل  خارج  جمموعة  يف  لالجتماع  ف�سله  طالب  من  لعدد  ع�سوائيا  املعلم 

جوانب حمددة من املقرر- مثل: و�سوح ال�سرح و نظام الختبارات والتقييم. تفيد هذه الطريقة اأي�سا يف 

اطالعك على مدى جناحك يف التوا�سل مع الطالب و�سبل حت�سينه، عليك بتحديد نقاط النقا�س ملجموعة 

البوؤرة التو�سيحية  وو�سع جمموعة اأ�سئلة ليفكر فيها طالب املجموعة. وميكن ل�سخ�س حمايد )كزميل اأو 

غريه( اأن يطرح نف�سه كو�سيط يف هذه املجموعة بحيث يحدد الأ�سئلة و يجمع البيانات واملعلومات )غري 

اآراءهم  يعلنوا  اأن طالبك لن  و لكن تذكر حينها  اأنت بنف�سك -  اأو قد تديرها  الطلبة(  باأ�سماء  املوقعة 

ب�سراحة نظرا لوجودك و معرفتك باأ�سمائهم.

بغ�س النظر عن الو�سائل التي ت�ستخدمها ملعرفة اآراء طالبك تذكر اأنهم ل ميلكون اخلربة يف التدري�س 

اأو يف جمال تخ�س�سك؛ و اأكرث �سيء موؤهلون له هو تزويدك بالراأي حول مهاراتك ال�سخ�سية كمعلم مثل 

قدرتك على التوا�سل و التواجد و التحدث معهم و مدى احرتامهم لك. ويعد الطالب اأي�سا م�سدر مهم 

للمعلومات حول مدى �سرعتك يف �سرح الدرو�س وو�سوحك و تنظيمك للنقاط اأو ل�سرائح الباوربوينت.

اإ�سافة لتقييم طالبك يجب عليك اأي�سا القيام بتقييم ذاتي يزودك مبعلومات قيمة حول كل اجلوانب 

اخلا�سة بطريقة تدري�سك، و للتقييم الذاتي كذلك اأ�سكال عدة، اأولها تفكريك باملحا�سرة بعد انتهائها 
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ب�سكل عام و عابر و الذي يعد اأ�سلوبا �سهال وخمت�سرا جلمع املعلومات عن اأدائك يف يوم حمدد. ومن 

اأف�سل اأدوات التقييم مدى انتباه الطالب و م�ساركتهم يف النقا�س، وميكنك بب�ساطة التمعن يف جتربتك 

اليومية اأو الحتفاظ ب�سجل لتدوين مالحظاتك. خذ ب�سع دقائق عقب كل حما�سرة للتفكري يف جوانب 

اأو تغيري بع�سها. اإذا قررت تدوين خواطرك  القوة و ال�سعف بها يف ذاك اليوم و اأفكارك حول حت�سني 

تلك ف�سيكون لديك �سجال منظما ميكنك العودة اإليه يف املرة التالية لتدري�س املقرر. كما ميكنك اللجوء 

للت�سجيل ال�سوتي للمحا�سرة و من ثم ال�ستماع اإليها و حتليلها ب�سكل نقدى، هذه الطريقة رغم فائدتها 

اإل اأنها تتطلب وقتا.

 ا�ستعرا�سك و مراجعتك لفل�سفة التدري�س اخلا�سة بك مفيدة اأي�سا يف ا�سرتاتيجية التقييم الذاتي، 

و  اأنها وثيقة دينامية تتغري  اأهدافك كمعلم، كما  و  فهي مبثابة وثيقة موجزة ت�سرح باخت�سار مبادئك  

تتطور من وحى جتاربك، فالكتابة حول منهجك يف التدري�س و جتاربك الفعلية تتيح لك فر�سة التفكري 

يف حياتك كمعلم – و عي�س حياة مدرو�سة وفق مثلك و قيمك كع�سو هيئة تدري�س جامعي. التفكري اأي�سا 

يف مواطن ال�سعف و القوة لديك كمعلم �سيزودك بتب�سر و روؤية حول ما اتخذته من خطوات �سخ�سية 

لت�سبح معلما اأف�سل. و اأخريا فاإن مقارنة اأهداف تعلم الطالب التي و�سعتها م�سبقا مع ما حققوه بالفعل 

�سي�سمح لك بقيا�س مدى جناحهم يف اإجناز تلك الأهداف و يتيح لك حتديد طرق ت�ساعدهم على حتقيقها 

ب�سكل اأف�سل، عالوة على ما �سبق هي و �سيلة لتقييم مدى جودة اعدادك و تنظيمك للمقرر ب�سورة ت�ساعد 

الطالب على حتقيق اأهداف التعلم.

التقييم الذاتي اأمر جوهري للنمو ال�سخ�سي رغم اأنه قد يكون اأق�سى اأنواع النقد كما اأنك بالطبع 

�ستفتقد للحيادية عند التفكري يف طريقة تدري�سك، ونظرا لأن اآراء الطالب لي�ست م�سدرا جيدا للمعلومات 

اأو  ال�سخ�سي  اأ�سلوبنا  الروؤية حول  و لأننا قد نفتقد  التدري�س )مثل: حمتوى املقرر(  حول بع�س جوانب 

نت�سدد يف انتقاد اأنف�سنا فمن املهم ا�ستطالع راأى الزمالء.

يتخذ تقييم الزمالء عادة �سكل زيارة زميل بالق�سم لأحد حما�سراتك و تزويدك براأيه لحقا، وهناك 

اأي�سا اأ�سكال اأخرى مثل: حتليلهم لت�سجيل �سوتي لأحدى حما�سراتك اأو مراجعتهم للمنهج )مثل اأهداف 

التعلم و املحتوى و طريقة تقييم الطالب( و اطالعهم على فل�سفة التدري�س اخلا�سة بك.

معظم زمالء الق�سم ل يكونون مدربني على اإجراء حتليل ر�سمي ل�سرتاتيجيات       وطريقة التدري�س 

�سيكونون  لكنهم  و  تدري�سنا بحد ذاته.  اأ�سلوب  لتح�سني  اإعطائنا ن�سائح حمددة  يتمكنوا من  لذا قد ل 

ال�سرح  طرق  و  املقرر  حمتوى  حول  قيمة  بن�سائح  �سيزودوننا  لذلك  التخ�س�س  مبجال  جيد  علم  على 

وملعرفة  املقرر.  حمتوى  و  الطالب  تعلم  اأهداف  بني  العالقة  و  بعينها  موا�سيع  و  نقاط  حول  الأمثلة  و 
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التدريس فعالية  تقييم 

الراأي حول نقاط ل تخ�س املقرر عليك اأن تطلب من زميل متخ�س�س يف التدري�س اأو التعلم   اأو �سخ�س 

تعجب بطريقة تدري�سه ح�سور اإحدى حما�سراتك و اإ�سدائك الراأي  والن�سح بعدها. قد ترغب اأي�سا يف 

الت�سال مبركز التدري�س و التعلم التابع جلامعتك - اإن وجد - و تطلب من اأحد خرباء التعليم النظر يف 

اأ�سلوب تدري�سك. والزمالء �سواء من الق�سم اأو خارجه يكونون مفيدين لأنهم على معرفة بطبيعة الطالب 

اأهداف  اأن تناق�س  بجامعتك و ميكنهم تزويدك بروؤية لتعديل طريقتك لتنا�سب طبيعتهم. من الأف�سل 

راأيا  ليعطيك  ت�ساعده  و  تخربه مالحظاتك  و  اأ�سلوبك  على  �سيطلع  الذى  الزميل  مع  التدري�س خا�ستك 

منظما و متكامال. 

نظريا تبدو ا�ست�سارة الزمالء و�سيلة مثالية جلمع معلومات حول جوانب حمددة من طريقة تدري�سك 

ل ت�ستطيع اأنت اأو طالبك الو�سول لها. وعمليا هناك عدة نقاط يجب اأن تنظر اإليها بعني احلذر اأولها 

اإذا كان  ثانيا:  الدائمة بك.  اآراء نقدية �سريحة نظرا حلر�سه على عالقته  اإعطائك  حتفظ الزميل يف 

زميلك ل يت�سم بالكيا�سة و اللباقة يف ابداء الراأي فغالبا لن تعتد براأيه و �ستتاأثر عالقتكما ال�سخ�سية 

�سلبا. اأخريا عليك ان ت�ست�سري زميال تثق به و يت�سم ب�سعة الأفق و الإملام بطرائق تدري�س متنوعة، وكن 

حمددا ب�ساأن الأهداف التي تود منه مالحظتها و فكر يف نقاط معينة  يف ن�سيحته ت�ساعدك على حت�سني 

جوانب بعينها يف طريقة تدري�سك. ويف النهاية كن وا�سع الأفق و تذكر اأنه حتى لوكنت معلما جيدا ميكنك 

دائما اأن ت�سبح اأف�سل.

كيف نستخدم بيانات التقييم لتحسين طريقة تدريسنا؟

هناك ثمان نقاط عامة قد تفيدك يف تقييم و حت�سني طريقتك بالتدري�س، كل منها يركز على جانب 

رئي�سي لتطوير منهج �سامل لتقييم و حت�سني اأ�سلوبك.

ركز اأوال على التقييم الت�صحيحي ومن ثم التح�صيلي

ا�ستخدام املعلومات الواردة بالتقييم �سي�ساعدك على اأن ت�سبح معلما اأف�سل وطالبك اأن ي�سبحوا 

متعلمني اأف�سل، و بحدوث ذلك �ست�ستمتع اأنت و طالبك باملحا�سرة و �سيتح�سن تقييمك كمعلم و بالتايل 

يقل قلقك ب�ساأن التقييم التح�سيلي.

املعلومات الواردة حول نقاط حمددة اأف�صل من املعلومات العامة

املعلومات العامة مثل »اأنت فعال مدر�س جيد« اأو »لبد واأن ت�سبح اأكرث توا�سال« كلها عبارات غام�سة 

ل ت�ساعد يف حتديد طرق التح�سن، ركز على املعلومات اخلا�سة بت�سرفات معينة تود تغيريها اأو القيام 
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بها. مثال »اأمر جيد اأنك قمت بت�سحيح و اإرجاع الأوراق لنا بعد يومني من ت�سليمها« اأو »اأر�سلت لك ر�سالة 

عرب الربيد الإلكرتوين منذ ثالثة اأيام و مل ي�سلني الرد حتى الآن«.

املعلومات الكثرية الواردة اأف�صل من القليلة

كلما جمعت بيانات اأكرث كان ذلك اأف�سل لتقييم فعالية تدري�سك، والبيانات العددية اخلا�سة بالق�سم 

املو�سوعي من منوذج تقييم طالبك �سيعطيك انطباعا عاما عن طريقة تدري�سك. ورغم هذا قم بتجميع 

اأكرب عدد ممكن من التعليقات املكتوبة واملحددة من طالبك و زمالئك لأنها �ستفيدك يف تف�سري البيانات 

العددية، و تلقي ال�سوء على اجلوانب املميزة اأو التي حتتاج للتعديل.

خذ ال�صياق بعني االعتبار

عند متعنك يف مواطن القوة و ال�سعف بطريقة تدري�سك فكر يف الظروف املحيطة بك كعامل موؤثر على 

اأ�سلوبك و على حتفيز الطالب على التعلم، واأحيانا تتال�سى رغبة الطالب يف الدرا�سة ب�سبب اهتماماتهم 

بني  توازن  لتحقيق  الجتهاد  على  حتفيزهم  �ستكون  مهمتك  فاإن  ذلك  حدث  واإن  الال�سفية.  بالأن�سطة 

الدرا�سة والهتمامات الأخرى، وتنطبق هذه احلالة بوجه خا�س على ع�سو هيئة التدري�س اجلديد القادم 

للتو من كلية الدرا�سات العليا حيث يطلب من طالبه مبرحلة ما قبل البكالوريو�س اأن يقراأوا نف�س الكم 

الذى قراأه اأثناء اعداده لر�سالة الدكتوراه.

ابحث عن النقاط املتكررة �صمن و خالل طرق التقييم املختلفة

اأثناء جمعك لبيانات التقييم خذ خطوة للخلف و فكر بها كوحدة واحدة - اأبحث عن النقاط املتكررة، 

فكر يف اجلوانب ال�سلبية و الإيجابية من التقييم و اأربط نقاط النقد البناء - تلك التعليقات التي حتدد 

تبالغ  ول  طريقتك.  فعالية  مدى  لتح�سني  تعديلها  ميكن  حمددة  تدري�س  ب�سلوكيات   - ال�سعف  جوانب 

�سقل  هو  الأمر  فجوهر  تدري�سك.  اأ�سلوب  يف  امل�سرقة  الإيجابيات  تغفل  بحيث  ال�سلبيات  على  بالرتكيز 

الإيجابيات لت�سبح اأف�سل و تفادي ال�سلبيات لت�سبح اأقل.

جتاهل ال�صوت الوحيد ال�صلبى

 بغ�س النظر عن تقييم طالبك اجليد لطريقتك فاأنهم عادة ل يجمعون الراأي حولك اأو حول اأ�سلوبك 

يف التدري�س، ومعظمنا لديه طالب واحد على الأقل يف كل ف�سل ل نتوا�سل معه ب�سكل جيد رغم جهودنا 

الكبرية للرتابط مع اجلميع، واأحيانا ل نعلم بوجود هذا الطالب اإل عند قراءتنا لنماذج التقييم لن�سادف 

تعليقا مثل:  »دكتور �س هو اأ�سواأ معلم قابلته، يجب على ا�سرتداد م�ساريف هذا املقرر الدرا�سي«. اأغلبنا 
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�سيتذكر هذا التعليق على وجه اخل�سو�س رغم اإيجابية باقي التعليقات، وعليك جتاهل مثل تلك التعليقات 

املثبطة اأو الالذعة و اخلالية من اأي دليل على م�سداقيتها وال�سادرة من طالب واحد )ينطبق الأمر كذلك 

على التعليقات املبالغة يف املديح و اخلالية من املو�سوعية مثل »اأحب هذا املعلم« اأو »هذا املعلم رائع«(.

ا�صتخدم طرق تقييم خمتلفة

ل تق�سر تقييمك على م�سدر واحد )كالطالب مثال( اأو جانب واحد من جوانب التدري�س )اأداوؤك 

من  بيانات  جمعت  اإذا  طريقتك  لتح�سني  الفر�س  اأف�سل  اأمامك  �ستتوافر  املثال(.  �سبيل  على  بالف�سل 

طالبك و زمالئك حول كل جوانب طريقتك يف التدري�س.   

�صع خطة تقييم خا�صة بكل مقرر تدر�صه على حدة

تبنى منهجا مدرو�سا لتقييم طريقتك. اأثناء اعدادك املناهج للف�سل الدرا�سي التايل فكر بداية يف 

كيفية تقييمك لطريقتك يف كل مقرر على حدة، وعندها قد يرتاءى لك ت�سمني خطط تقييم الطالب 

اأحد  لقيام  رتب  و  املهارات  تطوير  بعمادة  الدرا�سي  الف�سل  بداية  قبل  ات�سل  املناهج،   يف  لطريقتك 

وتكييفها  للتقييم  ا�سرتاتيجيات  بو�سع  �ست�سمح لك  امل�سبقة  بالنظر يف طريقتك، هذه اخلطوة  الزمالء 

بحيث تزودك مبعلومات دقيقة حول النقاط الإيجابية و ال�سلبية  يف طريقتك بكل مقرر تدر�سه.
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ملخص

التقييم  اأدوات  من  ملجموعة  الدوام  على  ا�ستخدامك  هو  تدري�سك  طريقة  لتح�سني  الطرق  اأف�سل 

لت�ساعدك يف التعرف على ما جتيده و ما حتتاج لتح�سينه. ولتحديد اجلوانب الأ�سا�سية يف هذه العملية 

قمت مبناق�سة النقاط العري�سة التالية يف هذا الكتيب:

حت�سيلي و لكن الرتكيز على الأول �سيوؤدى غالبا لتح�سن  اأو  ت�سحيحي  يكون  اأن  للتقييم  •   ميكن 
ملحوظ يف الثاين.

املنهج و الأداء داخل قاعة الدر�س و مدى التوا�سل و  تنظيم  و  اعداد  على  التقييم  جوانب  •  ت�ستمل 
التواجد و تقييم مقدار ما تعلمه الطالب.

املعلومات املوثقة عن طريقتك طالبك و زمالئك و �سخ�سك. م�سادر  •  تت�سمن 
•  عند و�سعك خلطة تقييم فكر يف جمع البيانات من م�سادر متعددة يف اأوقات خمتلفة و با�ستخدام 

و�سائل متنوعة.

على نقاط حمددة وردت يف بيانات التقييم لتطور ا�سرتاتيجية وا�سحة لتح�سني طريقتك يف  •  ركز 
التدري�س.
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تبحث هذه الدرا�سة العوامل املوؤثرة يف تقييم التدري�س مبا فيها من �سلوك املعلم و اهتمام الطالب 

باملادة و  حبهم للمعلم. و برغم اأن �سلوك املعلم هو العامل املوؤثر يف معدل تقييم املدر�س هناك عوامل 
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يعترب هذا كتيب ميكن ملدر�سي التعليم العايل ا�ستخدامه. و يتحدث فيه املوؤلفان عن طرق ون�سائح 

اعتمادا على اأ�س�س نظرية و عملية. و يقرتحان اأفكارا ميكن تطبيقها �سواء يف اأن�سطة التدري�س اليومية 

)مثل اجراء نقا�س( اأو يف جوانب التدري�س عامة )مثل احداث التوا�سل(.
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