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اليوم األول في الفصل الدراسي

لي�س من امل�ستغرب �أن االنطباعات الأوىل مهمة وغالبا تكون دائمة .ونتيجة لذلك ،ف�إن التفاعالت
الأولية مع جمموعة جديدة من الطالب تكون حا�سمة بالن�سبة مل�ستوى النجاح باملقرر اجلديد .كما �أننا
ال نعتقد ب�أن �أول التفاعالت �سيحكم املقرر �إذا كانت العالقة بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب ال ت�سري
على ما يرام ،و�ستكون حياتك ،جتارب الطالب باملقرر ،وبطبيعة احلال املقرر نف�سه �سيكون �أكرث �سال�سة
عندما تخطط بعناية لبداية املقرر .هذه الرعاية ،يف جزء كبري منها ،يعتمد ب�شكل كبري على التخطيط
من جانب ع�ضو هيئة التدري�س .يف هذا الكتيب ،ونحن نقدم اقرتاحات ت�ستند �إىل الأبحاث التدري�سية
حول زيادة احتمال وجود بداية ناجحة للمقرر الدرا�سي .ونحن يف ملء الثغرات املوجودة يف الأبحاث حول
هذا املو�ضوع مع جتربتنا ،مع الأخذ يف االعتبار �أن نتائج البحوث الرتبوية توجه هذه التجربة .ونحن نركز
على �إجناز املهام ب�شكل جيد قبل اليوم الأول من املقرر �أو بداية ف�صل درا�سي جديد  .وجود هذه الأفكار
بحزم يف االعتبار� ،سيجعلنا نوجه اهتمامنا �إىل �إجراء �أول لقاءات ر�سمية مع الطالب بعد بدء الف�صل
الدرا�سي(على �سبيل املثال :االجتماع الأول بالف�صل الدرا�سي) .يجب �إعادة النظر يف ما يجب �أن يحدث
بعد الزيارة الأوىل للتعارف مع الطالب ،وهو جانب مهم كثريا يف بداية املقرر اجلديد .وكما ميكنك
مراجعة اقرتاحاتنا ،ن�شجعكم على مراجعتها كعملية .وكعملية ،نحن ال نقدمها على �أنها كلمة نهائية �أو
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير

7

اليوم األول في الفصل الدراس

�أخرية حول هذا املو�ضوع .بدال من ذلك ،نحن نقدم ذلك مع الأمل يف �أن ينظر �إليها ع�ضو هيئة التدري�س
على �أنها فر�صة ملعرفة ما يعمل �أف�ضل بالن�سبة لهم ،طالبهم ،واملقررات التي يدر�سونها .مع �أخذ ذلك
يف االعتبار ،نحن نوجه اهتمامنا �إىل الق�ضايا املهمة التي يجب ان ت�ؤخذ يف االعتبار قبل �أوىل اللقاءات
الر�سمية بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س.
قبل بدء المقرر الدراسي

من امل�ؤكد �أن �أقول �أن لدينا الكثري لتطويره و�إعداده قبل اللقاء الأول للطالب يف بداية الف�صل
الدرا�سي .ومع ذلك ،ونحن نعلم �أي�ضا �أن الإعداد الدقيق واالنتباه �إىل الق�ضايا املطروحة بالكتيب هنا
�سيمهد الطريق مل�سار �سل�س يف بداية وو�سط ونهاية الف�صل الدرا�سي .ونتيجة لذلك ،نتناول الأن�شطة
الأولية على الرغم من �أنها قد ت�ستغرق وقتا طويال� ،إال �أنها جتعل الوظيفة �أ�سهل و�أكرث جدوى يف وقت
الحق يف املقرر الدرا�سي .ونحن ن�ستعر�ض ونراجع هذه الأن�شطة (من خالل هذا الكتيب) ،ف�إن املكاف�آت
والعائد �سيكون وا�ضحا.
تنظيم المقرر الدراسي

تنظيم مقرر درا�سي جديد� ،سواء كان در�س من قبل مائة مرة �أو مل يدر�س من قبل ،ف�سوف تقطع
�شوطا طويال يف احلد من القلق املرتبط «بحداثتة» .الأهم من ذلك ،نحن ال نفرق بني ع�ضو هيئة
التدري�س والطالب يف هذا ال�صدد  .كل منهما لديه القلق حول زمالء جدد �أو مقرر جديد .ومع ذلك،
فمن م�س�ؤوليتنا ك�أع�ضاء هيئة تدري�س �أن نقدم مقررا نظمت الدرا�سة به جيدا لطالبنا .والتنظيم اجليد
واملدرو�س �سوف يقلل من القلق املرتبط بهذا املجهول وزيادة كمية الوقت الذي يق�ضيه يف املواد الدرا�سية.
يف الواقع ،يقرر الطالب �أن قلق كان واحدا من �أكرب ال�سلبيات التي واجهتهم يف بداية املقرر(بريملان
وماكان .)1999 ،ونتيجة لذلك ،ف�إن تنظيم ع�ضو هيئة التدري�س من خالل �إعداد وممار�سة جيدة للقاء
الأول مع الطالب ميكنهم �أن يقطعوا �شوطا طويال يف معاجلة والق�ضاء على هذه التجربة ال�سلبية .مما
ال �شك فيه� ،أن الإطار التنظيمي املركزي للمقرر هو املنهج .نطاق هذا الكتيب هو ملعاجلة بناء عنا�صر
املنهج يف التفا�صيل .نتناول يف هذا الكتيب العنا�صر الرئي�سية والثانوية للمناهج النموذجية ،مبا يف ذلك
اجلدول الدرا�سي .وت�شمل العنا�صر الرئي�سية باملنهج كل من املعلومات الأ�سا�سية ،ومعلومات عن املقرر،
املواد املطلوبة ،وال�سيا�سات ،ومتطلبات املقرر ،واجلدول الدرا�سي للمقرر .وبقدر الو�ضوح الذي يتم �إن�شاء
املنهج عليه ،ف�إنه ي�ؤدي زيادة اليقني وتقليل التوتر بالن�سبة لك والطالب .ف�إنه �سيتم �إبالغ الطالب بو�ضوح
عن ماذا و�أين ومتى وكيف باملقرر الدرا�سي .يف الواقع ،ت�ؤكد الأبحاث على �أهمية املنهج يف الظهور يف
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التفاعل مع الطالب قبل االجتماع األول

وت�شري الأبحاث احلديثة �أن االت�صال مع الطالب قبل بداية املقرر ميكن �أن يكون دافع قوي وذو
ت�أثريات مهمة على الطالب (ويل�سون ليغ .)2009 ،على هذا النحو ،ف�إننا نو�صي ب�إر�سال ر�سالة للطالب
لالنخراط عرب الربيد الإلكرتوين قبل بداية املقرر� .أو�صت ليغ ويل�سون ب�إر�سال الربيد الإلكرتوين فيما
يقرب من �أ�سبوع قبل بدء املقرر الدرا�سي .يف �أبحاثهم� ،أر�سلت ر�سالة بريد �إلكرتوين ترحيبا بالطالب
ووجدت �أنها �أثرت �إيجابا على ح�ضور الطالب باملقرر باملقارنة مع جمموعة �أخرى من الطالب الذين
مل يتلقوا الربيد الإلكرتوين .على الرغم من �أنها �أو�صت بلهجة �إيجابية يف الربيد الإلكرتوين والرتحيب
بالطالب ،فقد �شجعوا �أي�ضا �أن اللهجة بالربيد الإلكرتوين يجب �أن تكون مهنية  .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ميكنك ا�ستخدام هذا الربيد الإلكرتوين لت�شجيع الطالب على احل�ضور يف اليوم الأول من الف�صل
الدرا�سي .يعتقد الكثري من الطالب �أن اليوم الأول هو «لي�س مهما» .لذا ميكنك ا�ستخدام هذا الربيد
الإلكرتوين لتحفيذهم على تغيريهذه الفكرة.

أساسيات في التعليم الجامعي

وقت مبكر للطالب باملقرر الدرا�سي (هن�سيل ،بورغي�س ،ب�سك�ست2006 ،؛ بريملان وماكان.)1999 ،

طريقة واحدة للحفاظ على املهنية والإيجابية ،يجب �أن ي�شمل الربيد ن�سخة من املنهج الدرا�سي
(�سبب �آخر ومهم لبناء املنهج يف وقت مبكر وبعناية) .كما يجب �أن تكون معدالت املنهج عالية جدا
من حيث اهتمام الطالب ،ف�سوف ي�ساعد ذلك الطالب على االطالع على وثيقة قبل االجتماع الأول.
وقد وجدنا �أي�ضا �أن توفري املنهج يعطي الطالب و�صفا دقيقا ملا بالطبع �سيكون عليه املقرر من حيث،
املو�ضوعات عرب جدول زمني ،وعبء العمل املطلوب (مبا يف ذلك التكليفات) .هذه املعلومات �سوف
ت�ساعد ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة عن املقرر والتي قد ت�أتي من بع�ض الطالب يف كثري من الأحيان مثل
(�أي« ،هذا هو �أ�سهل � /أ�صعب بالطبع من �أي وقت م�ضى).
ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة يف وقت مبكر ي�سمح لعدد قليل من الطالب الذين لديهم بع�ض املفاهيم
اخلاطئة من الر�سوب باملقرر .على �سبيل املثال� :أ�سماء املقرر يف بع�ض الأحيان ال تتطابق بالطبع مع
�أهداف الطالب ،فغالبا ما ي�سيئون فهم وطبيعة املقرر اجلامعي واالختبار النف�سي .عندما علم �أن املقرر
يركز على القيا�س النف�سي والإح�صاء ولي�س تعلم كيفية �إدارة وتف�سري االختبارات النف�سية ،ف�إن عدد
قليل من الطالب مييلون �إىل �إ�سقاط املقرر ،وهذا يحرر م�ساحة لطالب �آخرين لالن�ضمام �إىل املقرر
حتى قبل �أن «ر�سميا» يبد�أ .كما يخفف التو�ضيح واملعلومات املقدمة يف ترحيب الربيد الإلكرتوين واملنهج
املرفق من قلق الطالب ويعزز حما�سهم عن املقرر القادم .نحن �أي�ضا يجب �أن نر�سل ترحيب الربيد
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الإلكرتوين واملنهج له�ؤالء الطالب الذين ر�سبوا باملقرر و�سيكررونه للمرة الثانية ،والذي ي�ضمن �أن كل
الطالب امل�شاركني لديهم قدم امل�ساواة يف بداية الف�صل الدرا�سي.
نقرتح �أي�ضا �إر�سال م�سح ّا  -ح�صر ّا مبدئي ّا للطالب امل�سجلني يف املقرر .وعلى الرغم من �أننا
ميكن �إر�ساله ب�صورة روتينية مع الربيد الإلكرتوين مو�ضع ترحيب ،فقد ميكنك �إر�ساله ب�شكل منف�صل
�إذا لزم الأمر( .ي�ؤخذ باالعتبار� ،أننا نحاول احلد من االت�صاالت قبل املقرر الدرا�سي من خالل هذا
الربيد الإلكرتوين لأن ر�سائل الربيد الإلكرتوين املتعددة قد تعطي االنطباع للطالب ب�ضرورة بذل جهد
�أكرب ويدخل الطالب يف �سياق بعيد عما هو مطلوب فعال وب�شكل غري �صحيح .حيث قد يجد البع�ض من
الطالب� ،أن الكثري من االت�صاالت من ع�ضو هيئة التدري�س قبل بدء املقرر تعني �أنه يتطلب املزيد من
االهتمام والدرا�سة �أو �أنه مقرر �صعب .يف�ضل ا�ستخدام خدمة اال�ستطالع على االنرتنت من �ش�أنها �أن
ت�سمح بجمع املعلومات يف �أوقات خمتلفة مثل م�سح القرد (.) http: \ \ www.surveymonkey.com
حتى يف هذه املرحلة املبكرة ،نحن نريد الطالب قادرين على التوا�صل ب�صدق معنا .يبني امل�سح الإلكرتوين
عدم الك�شف عن هوية الطالب ،كما �أننا �أكرث اهتماما يف ردود الفعل من امل�صدر حتى ميكن �أن ت�ساعدنا
يف حت�سني املقرر!
للم�سح الإلكرتوين ،ن�س�أل بع�ض الأ�سئلة الدميوغرافية العامة حتى نتمكن من فهم الطالب ب�شكل
�أف�ضل .بع�ض من هذه الأ�سئلة ت�شمل ال�سن� ،إىل �أي مدى هم متقدمون يف برناجمهم الأكادميي ،واخلربة
ال�سابقة يف جمال املقرر الدرا�سي ،الهدف النهائي من تعليمهم ،وغريها ونحن �أي�ضا عادة نطرح عددا
حمدودا من الأ�سئلة املفتوحة .وميكن �أن ت�شمل الأ�سئلة على �سبيل املثال :ماذا كنت ت�أمل �أن تخرج به �أو
تعلمه من هذا املقرر؟ بعد النظر يف املوا�ضيع املوجودة يف اجلدول الدرا�سي ،ما هو �أكرث ما يثري اهتمامك
؟ وما هو ال�شيء الوحيد الذي تود �أن يغطى يف االجتماع الأول للمقرر؟ نحن �أي�ضا نطلب من الطالب بوقت
كاف حتى نتمكن من التحديد �أو التغيري (�إذا لزم الأمر) �أول «اجتماع ر�سمي» للتفاعل معهم (على �سبيل
املثال :االجتماع الأول ،و�أول درد�شة على �شبكة الإنرتنت) .كل هذه املعلومات ت�ساعدنا على معرفة طالبنا
قبل االجتماع الأول بهم.
الخدمات اللوجستية

لي�س هناك من م�شكلة مع املقررات الإلكرتونية على االنرتنت ،حيث يقرتح ديفي�س ( )2009زيارة
الف�صول الدرا�سية التي �سوف يتم تدري�سها قبل االجتماع الأول .حيث تعطي لنف�سك الفر�صة لتجربة
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خالل اجتماع الفصل األول

واحدة من ال�شكاوى التي ن�سمعها �أحيانا من الطالب حول االجتماع الأول للمقرر هو �أنه مل يكن من
ال�ضروري (�أي م�ضيعة للوقت) .ونتيجة لذلك ،من املهم �أن االجتماع الأول بالطالب (�سواء عرب الإنرتنت
�أو وجها لوجه) تكون منتجة بقدر الإمكان  ...ولكن ال منتجة جدا .نعم ،بل هو التوازن .بغ�ض النظر،
وجدت ويل�سون (� )2007أن التجربة الإيجابية لالجتماع الأول هي حت�سني الدافع للطالب يف املقرر
الدرا�سي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانت الدرجات النهائية من ن�صيب �أولئك الطالب الذين لديهم جتربة
�إيجابية �أف�ضل بكثري ممن لديهم خربة �أكرث �سلبية يف اجتماع ما قبل الف�صل الأول .مع و�ضع هذا يف
االعتبار ،هناك اثنني من البحوث والدرا�سات (هن�شي و�آخرون2006 ،؛ .بريملان وماكان )1999 ،قامت
بتغطية هذا املجال.

أساسيات في التعليم الجامعي

ال�شعور بالف�صول الدرا�سية مبا يف ذلك الإح�سا�س (على �سبيل املثال :ال�سبورة و الكرا�سي والطاوالت).
هذه املعلومة مهمة لأن للمحا�ضرة والندوة �صيغ قد ت�ضمن ت�شكيالت خمتلفة .و�سوف حتتاج �أي�ضا �إىل
التحقق من التوافق التكنولوجي ملحا�ضراتك وغريها من املوارد الإلكرتونية (على �سبيل املثال :مقاطع
الفيديو) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تذهب �إىل ف�صل الأول يف وقت مبكر .ميكنك الت�أكد من �أن التكنولوجيا
تعمل و�أن �أدوات الكتابة متاحة (على �سبيل املثال :الطبا�شري �أو الأقالم وغريها) .ميكن للطالب تف�سري
ف�شل التكنولوجيا بالقاعة الدرا�سية �أو عدم وجود كل من الطبا�شري �أو الأقالم على �أنها عالمة على عدم
الكفاءة �أو �سوء التخطيط .على الرغم من �أن ذلك غري دقيق ،قد يكون من ال�صعب تغيري هذا االنطباع.

وكما نغطي هذه املعلومات ،فمن املهم �أن ت�ضع يف اعتبارك �أن ح�ضور الطالب لديك باملقرر ال يزال
متغريا وغري ثابت .اعتمادا على طبيعة وو�ضع املقرر و�صعوبته ،بع�ض الطالب قد يح�ضرون االجتماع الأول
�أو يحاولون يف بداية املقرر دون االلتزام باحل�ضور .ورمبا هو ال حتى ب�ضعة �أ�سابيع يف الدورة �أن املدرب
لديه فكرة جيدة عن طالب «النهائي» امل�سجلني يف هذا املقرر .قد يكون هناك الكثري من التحول يف
التحاق الطالب وجديتهم باملقرر وقد حتتاج بع�ض املحا�ضرات حتى يت�أكد ع�ضو هيئة التدري�س من جدية
الطالب لاللتزام �أو ال�سحب من املقرر وهي تعترب فرتة جتربة للمقرر ت�ساعد الطالب على اال�ستمرار
�أو االن�سحاب .نحن ال ن�شجع املدر�سني من ال�سماح لهذا الواقع �أن يعكر م�سلك املقرر الدرا�سي .نحن ال
نرغب يف التعامل مع الطالب بب�ساطة لأننا نعتقد �أنها قد ال تبقى باملقرر .بدال من ذلك ،ونحن ب�إخال�ص
وبجد ن�سعى �إىل امل�شاركة بدافع الإثارة والرتغيب على �أمل �أن الطالب �سوف يبقون باملقرر! عند النظر
يف ر�أي وانطباعات الطالب خالل �أول لقاء» ر�سمي» يف �سياق املقرر ،ف�إن التطبيق العملي ،كما هو حمدد
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يف املقام الأول من وجهة نظر الطالب ،يجب �أن يكون الرتكيز الأ�سا�سي على الأ�ستاذ .وفيما يلي بع�ض
من هذه النواحي العملية.
تغطية المنهج

على الرغم من تقدمي معلومات املقرر يف وقت مبكر عن طريق �شبكة الإنرتنت �أو عن طريق الربيد
الإلكرتوين فهو مو�ضع ترحيب ،و�سوف يكون من املهم ق�ضاء بع�ض الوقت يف مراجعة الوثيقة .يف الواقع،
كانت التغطية من املنهج واملعلومات ذات ال�صلة هي اجلزء الأهم من قائمة املو�ضوعات التي تقدم
وتناق�ش ب�شكل جيد لالجتماع الأول مع الطالب (بريملان وماكان .)1999 ،وجد �أن ثمانية و�ستني يف املئة
من املجيبني على امل�سح اخلا�ص ببريملان وماكان يو�ضحون ملحة عامة عن املقرر واملنهج جنبا �إىل جنب
مع متطلبات وتوقعات �أخرى .وجد هن�سلي و�آخرون� )2006( .أن  ٪45.9من الطالب متت الإجابة على
ا�ستف�ساراتهم خالل االجتماع الأول مع ع�ضو هيئة التدري�س .ومع ذلك ،اكت�شف بريملان وما كان �أي�ضا �أن
 ٪31ر�أوا �أن جمرد قراءة املنهج خالل فرتة وجيزة يف اجتماع اليوم الأول كان �سلبيا .على ما يبدو (ورمبا
ب�شكل �صحيح) قد ينظر الطالب �إىل هذا الن�شاط مبثابة �سوء ا�ستخدام للوقت .بالرغم من ذلك ،نحن
نحذر من تغطية جميع ال�سيا�سات واملو�ضوعات بالإجتماع الأول .ولكن تغطية �أهم ال�سيا�سات وكذلك
الإ�شارة حيث توجد جميع ال�سيا�سات والتعليمات وت�شجيع الطالب على قراءتها يبدو كافيا خالل االجتماع
الأول .ومن حيث ال�سيا�سات الهامة والتي على الأ�ستاذ �أن ينفذها بقوة ويكون لها الأولوية هي الت�أكيدعلى
توقعاته لأداء الطالب يف ال�صف الدرا�سي �أثناء تدري�س املقرر.
كاسحات الثلج

كما هي العادة يف العديد من املقررات ف�إن كا�سحات الثلج ،واالفتتاح ،واملقدمات حتدث يف البداية.
وبع�ض الباحثني ممن يحظى باحرتام كبري يف طرق التدري�س يدعمون ا�ستخدام كا�سحات الثلج (�سفينيكي
و ماكي�شي  .)2011ومع ذلك ،ف�إن الأبحاث ت�شري رمبا �إىل �شكل خمتلف .هن�سل و�آخرون )2006( .وجد
�أن  ٪5.5فقط من الطالب �أرادو كا�سحات اجلليد خالل احل�صة الأوىل من املقرر الدرا�سي .حتى �أقل
من ذلك (� )٪2.7أرادو بع�ض املعلومات ال�شخ�صية  .ومن املثري لالهتمام �إىل حد ما  ،هن�سل و�آخرون
وجدت �أن ما يقرب من  ٪75من الطالب كان حمبا لكا�سحات اجلليد  .بغ�ض النظر عن كيفية التف�سري،
نقرتح التحرك بخفة يف هذا املجال لأنه قد ينفر بع�ض الطالب .العديد من الكتاب ي�ست�شهد ب�أن كا�سحات
الثلج واملقدمات يف اليوم الأول من الدرا�سة ي�ساعد على بناء ال�شعور مبجتمع التعلم امل�شرتك بني الطالب
وبينك كع�ضو هيئة تدري�س وبني الطالب (على �سبيل املثال� :سفينيكي وماكي�شي .)2011 ،ومع ذلك،
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تغطية مادة المقرر الدراسي

م�أزق لعدد غري قليل من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مبا يف ذلك نحن ،هو تغطية قائمة املواد الدرا�سية
واملنهج خالل �أول ات�صال مع الطالب ،وخا�صة يف اليوم الأول من املقرر وجها لوجه .هذا القرار ميكن
�أن يكون �أكرث تعقيدا للمقررات التي لديها �أوقات تدري�س �أطول �أو ثغرات �أطول بني االجتماعات .وبطبيعة
احلال ،يكون ذلك �أقل �إثارة للم�شاكل يف بيئة املقررات على �شبكة الإنرتنت .وجدت هن�سلي وزمال�ؤه
(� )2006أن الطالب كانوا غري مبالني عموما لتغطية �أو عدم تغطية املواد .ومع ذلك ،وجدت بريملان
وماكان (� )1999أن  ٪29من الطالب امل�شاركني ينظرون �سلبا نحو تغطية حمتوى املقرر (�أي حما�ضرة)
يف اليوم الأول من ال�صف .لذا يجب التوجه نحو جانب احلذر وتذكر واقع احل�ضور املنخف�ض للطالب يف
بداية املقرر الدرا�سي ،ونحن ن�شجع �أع�ضاء هيئة التدري�س جتنب االت�صال مع �أي مادة �أو حمتوى كبري
ولكن بدال من ذلك يجب تقدمي ح�صة ب�سيطة ت�سلط ال�ضوء على ما ميكن �أن يتوقعه الطالب يف �سياق
املقرر الرئي�س من خالل حما�ضرة م�صغرة عن مو�ضوع مثري لالهتمام .و�إحدى التقنيات امل�ستخدمة من
قبل بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س هو و�ضع حما�ضرة �صغرية حول املفاهيم اخلاطئة وال�شائعة لدى الطالب
حول حمتوى املقرر ومناق�شة كيفية ك�شف تلك املفاهيم .

أساسيات في التعليم الجامعي

م�شكلة واحدة يف ك�سر اجلليد يف اليوم الأول من الدرا�سة وهو �أن العديد من الطالب يف�شلون يف ح�ضور
اليوم الأول للمقرر �أو وجود �أعداد كبرية من �إ�سقاط و � /أو �إ�ضافة خالل الأ�سبوع الأول من الدرا�سة .لذا،
نقرتح االنتظار �أ�سبوع �أو نحو ذلك قبل �أن تدمج �أن�شطة بناء املجتمع التعليمي بحيث ميكنك بناء املجتمع
من �أع�ضاء �سوف ي�ستمرون باملقرر لباقي الف�صل الدرا�سي.

تغطية مسح ما قبل المقرر

�إذا كان لنا �أن ن�س�أل عن ردود الفعل من الطالب ،يجب �أن نكون على ا�ستعداد لتقا�سم نتائج امل�سح
معهم .يف حدود املعقول وحماية عدم الك�شف عن هويته ،ف�إننا نتبادل معهم املعلومات من خالل ا�ستطالع
ما قبل املقرر .على وجه اخل�صو�ص ،يبدو �أن �إجاباتهم عن �أ�سئلة مفتوحة بامل�سح تكون مفيدة .الإجابة
على �أ�سئلة عامة ومهمة للطالب حول �أمور مهمة باملقرر وعالقتك بهم يتيح لهم معرفة �إن كنت ت�ستمع
لهم وتهتم ب�أمورهم .كما �أنه ي�ساعد على زيادة التو�ضيح كيف �سيتم «الرد» على ا�ستف�ساراتهم وتوقعاتهم.
على �سبيل املثال� :سوف يكون هناك �إنفاق لقليل من الوقت على مو�ضوع مثري لالهتمام لكثري منهم ؟ قد
ت�سلط ال�ضوء �أي�ضا كيف �سوف تكون حماولة لتحقيق �أهداف املقرر .الأهم من ذلك� ،إذا كنت ترى وجود
منط من نتائج اال�ستطالع ي�شري �إىل وجود �سوء فهم لأهداف املقرر ،بالطبع يتم معاجلة ذلك ،ف�إنه ميكن
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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�أن تكون مفيدة ورمبا ينخف�ض ا�ستياء الطالب يف وقت الحق يف املقر الدرا�سي.
معلومات عن الدرجات

نحن على يقني من �أن معظم الطالب يريدون �أن تعرفوا على االمتحانات ،حتديد املهام والتكليفات،
والدرجات ب�شكل �أ�سا�سي .وجدت بريملان وماكان (� )1999أن  ٪26من الطالب امل�شاركني يريدون هذه
املعلومات .يف درا�سة لهن�سلي و�آخرون )2006( .وجد �أن  ٪43.8يريدون هذه املعلومات .و�صف امتحانات
املقرر الدرا�سي يف الغالب تلقى ترحيبا كبريا لأنه ميكن للطالب تقدير قدراتهم اخلا�صة مبعرفة طريقة
و�أ�سلوب االختبارات .على �سبيل املثال ،بع�ض الطالب يف�ضلون اختبارات املقال ،والبع�ض الآخر يف�ضل
اختبارات اجلواب الق�صري� .سيقوم الطالب بال�س�ؤال واال�ستف�سار عن العرو�ض ال�شفهية لكثري ممن
لديهم نفور عنها ،و�سوف حتتاج �إىل بث الطم�أنينة للنجاح للطالب ال�سابقني .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إذا
كنت تتطلب ا�ستخدام �أ�سلوب الكتابة التخ�ص�صية يف احلال ،هل تريد �أن تذكر هذا لفرتة وجيزة.

التركيز على استراتيجيات النجاح وعبء الدراسة

دون مبالغة من ع�ضو هيئة التدري�س �أو وعود م�سبقة ،الطالب يرحبون بتقييم �صادق حلجم العمل
املطلوب يف املقرر الدرا�سي .يف الواقع ،وجدت هن�سلي وزمال�ؤه (� )2009أن  ٪40من الطالب يف امل�سح
لديهم كانت لهم الرغبة عن هذا اجلانب من املقرر .مرة �أخرى وكما ذكر يف وقت �سابق� ،أن الطالب
احلا�ضرين يف بداية املقرر غري ملتزمني بال�ضرورة بح�ضور املقرر حتى �آخره ،بل ميكن لهم االن�سحاب
منه .على هذا النحو ،ف�إن توفري هذه املعلومات ميكن �أن يعزز فهمهم للتوقعات وكيفية النجاح يف املقرر.
كذلك عر�ض ا�سرتاتيجيات النجاح يف املقرر وحجم العمل يكون مفيدا �أي�ضا للطالب .كثريا ما ي�س�أل
الطالب حول ما �إذا كان لهم حق �شراء �أدلة الدرا�سة واملواد التي تتوفر على الإنرتنت ،وغريها من
اخلدمات التي من �ش�أنها حت�سني فر�صهم يف النجاح .وميكن �أن تكون �صادقا معهم حول ا�سرتاتيجيات
النجاح للطالب ال�سابقني باملقرر وقد يكون عالمة وم�ؤ�شرا جيدا �إذا كانوا ملتزمني بالنجاح .و�أحد
الطرق لتو�صيل هذه اال�سرتاتيجيات قد تكون تبادل االقرتاحات اخلطية من الطالب ال�سابقني باملقرر،
وذلك با�ستخدام تعليقات خطية من الطالب �أو التقييمات حيث ي�س�أل الطالب ال�سابقني لإر�سال خطابات
امل�شورة للطالب اجلدد .ومع ذلك ،فيجب �أن تكون حذرا مع هذه البيانات لأن بع�ض الطالب قد يقرتح
ا�سرتاتيجيات قدمية وفقرية وغري كافية مثل كل ما يحتاجونه هو دليل الدرا�سة �أو �أن املعمل مل يكن
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الهيمنة  /السيطرة الكاملة

�أخريا ولي�س �آخرا ،من املهم �أن تالحظ �أن �سلوك ع�ضو هيئة التدري�س هو املهم .و�أ�شار بريملان وماكان
(� )1999أن بع�ض الطالب الذين يريدون معرفة �شيء عن �أ�سلوب التدري�س لع�ضو هيئة التدري�س وهم
يرغبون دوم ًا يف ع�ضو هيئة التدري�س الذي «ميكن الو�صول �إليه� ،أن يكون ودودا وداعما للطالب» (�ص
 .)277على الرغم من �أن الن�سب بالتجربة كانت �صغرية ،ف�إنه بالت�أكيد لن ي�ضر تربوي َا �إمكانية الو�صول
من خالل الرتحيب اللغوي ولغة اجل�سد (على �سبيل املثال :االبت�سامة العري�ضة) .مع �أخذ هذا يف االعتبار،
�أ�شار هن�سلي وزمال�ؤه (� )2006أنه بالرغم من �أن اليوم الأول لي�س بال�ضرورة معربا عن املقرر الكامل،
�إال �أن  ٪59.6من الطالب امل�ستطلعني بامل�سح قد �أ�شاروا �إىل �أنه من املهم جدا وي�ؤثر على انطباعهم عن
املقررو ع�ضو هيئة التدري�س و ومع ذلك وغني عن القول ،كان الطالب �سلبيني متاما مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين كانوا يحاولون ترهيبهم �أو تخويفهم يف اليوم الأول من املقرر الدرا�سي.

أساسيات في التعليم الجامعي

مفيدا وكافيا .ا�ستخدامك لبع�ض امل�صطلحات مثل «وجد بع�ض الطالب» ميكن �أن تكون مفيدة يف هذا
ال�صدد.

بعد االجتماع األول للمقرر الدراسي

بعد �أن جنتمع مع الطالب يف املقرر الدرا�سي للمرة الأوىل ،ونحن يف كثري من الأحيان ،عن طريق
اخلط�أ ،نعتقد �أن هذا املقرر يتقدم ب�شكل �سليم والعودة �أو امل�ضي قدما يف �أعمالنا املعتادة للمقرر الدرا�سي
من يوم �إىل يوم �آخر .فنحن نحا�ضر ،ونخترب الطالب ،ونقدم الدرجات .ومع ذلك ،ف�إن ال�شروع فورا يف
هذا الطريق هو من ق�صر النظر .بدال من ذلك ،يجب �أن ن�شجع �أنف�سنا ف�ضال عن مدر�سني �آخرين
لن�أخذ حلظة �أو اثنتني للتفكري يف اخلدمات اللوج�ستية الأ�سا�سية لكيفية بد�أ املقرر وكيف و�أين تقف
حاليا .كما ذكر �سابقا ،فمن النادر (يف الواقع) �أن الطالب احلا�ضرين يف بداية املقرر تكون هي نف�سها
بال�ضبط نف�س الطالب امل�ستمرة الحق ًا باملقرر .العديد من الطالب ال يذهبون �إىل �إجتماعات ولقاءات
ومنتديات املقرر الأوىل .البع�ض من الطالب قد ال يكون م�سج ًال باملقرر حتى مع ح�ضوره لالجتماع.
ونتيجة لذلك ،قمنا بفر�ض فر�ص املبادرة وت�شجيع االلتحاق باملقرر الدرا�سي .ف�إذا كنا نتجنب �إلقاء
اللوم لهم لعدم ح�ضور االجتماعات الأوىل للمقرر يف وقت �سابق ،فه�ؤالء املتطرفون ال تزال الفر�صة مهي�أة
لهم للم�شاركة.
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بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إ�شراك ه�ؤالء الطالب اجلدد ،ويف املرة التالية والتابعة لهذه االت�صاالت الأولية
فقد حان الوقت للتفكري مبهنية �أي�ضا .خالل هذا الت�أمل ف�إننا منيل �إىل �أن ن�س�أل �أنف�سنا جمموعة من
الأ�سئلة .على �سبيل املثال:
• هل يظهر الطالب امل�شاركني يف اجتماعات املقرر الأويل؟ كيف يل �أن �أعرف؟ هل كانت لغة
اجل�سد لديهم �أدت �إىل هذا التقييم؟
• ما الذي ميكنني تغيريه خالل اجتماعات املقرر الأوىل؟
• ما الذي ميكنني القيام به يف اجتماعات الحقة حت�سب ًا لأي �أوجه ق�صور؟ ميكن الإجابة عن هذه
ال�سل�سلة من الأ�سئلة ونحن بطبيعة احلال ن�ضع تقييما يف منت�صف الف�صل الدرا�سي وتقييما يف نهاية
املقرر ،والتي مرة �أخرى ،هي فر�صة ممتازة للح�صول على ردود الفعل عما قد يجعل احلال �أف�ضل يف
ال�سنة القادمة .نحن نحاول دائم ًا حتني الفر�صة لتح�سني مقرراتنا.
لأن الطالب غالبا ما يكون لديهم عالمات لال�ستفهام من االجتماع الأول ،ونحن نو�صي ب�إر�سال
ر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين بعد اجتماعات املرحلة القليلة الأوىل من املقرر .ويف ذلك الربيد الإلكرتوين
ندرج ملخ�صا موجزا ملا كنا قد �أجنزناه حتى الآن يف املقرر الدرا�سي ،كما �أن �إرفاق �أي ن�شرات �أو مواد
من االجتماعات ال�سابقة ،والتما�س الأ�سئلة من الطالب هو من الأ�شياء اجليدة للمقررات التي هي
على االنرتنت �أو �أن يكون لها نظام �إدارة تعلم عرب االنرتنت وتدر�س �أي�ض ًا وجها لوجه  ،يف�ضل غالبا
ا�ستخدام لوحات املناق�شة على نظام �إدارة التعلم لهذا النوع من املرا�سالت .لأنها تتيح مكانا «دائما»
لن�شر معلومات للطالب الذين قد غابوا �أو يح�سنوا االن�صات على الرغم من �أنهم قد ح�ضروا االجتماع.
مرة �أخرى ،يتم الرتكيز على م�ساعدة الطالب مع �إتقان املواد القادمة باملقرر وتوفري �أجواء مواتية لذلك
يف الوقت احلا�ضر .ون�شجع �أي�ضا ردود الفعل امل�ستمر من طالبنا .ميكن للطالب تقدمي هذه املالحظات
عرب الربيد الإلكرتوين ،ولوحة املناق�شة� ،أو �إجراء امل�سح املجهول .ي�سمح امل�سح اجلاري ،واملفتوح للطالب
بتقدمي الفر�صة املنا�سبة للتعليق على �أحد اجلوانب �أو التعبري عن القلق لديهم دون انتظار تقييم منت�صف
الف�صل �أو نهاية تقييم املقرر الدرا�سي .هذه اال�سرتاتيجية تتيح لنا الفر�صة لإف�ساح الطريق جزئيا
لإحداث التغيريات املهمة مبا فيه الكفاية� .أخريا ،وبعد التفاعل الأول مع طالبنا ،يجب �أن ت�سجيل �أفكارنا
حول هذه التجربة يف �أوراق .وب�سبب طول الفرتة الزمنية بني بداية املقرر واملرة القادمة له ،نحن ن�سجل
املالحظات حول التغيريات التي نود �أن ت�ضاف �أو حتذف «املرة القادمة» ،والذي ي�ضمن �أننا ال نن�ساهم.
لدينا كل الأفكار حول حت�سني املقرر يف وجود جمموعات من الطالب .يف الواقع ،ذكرت بريملان وماكان
(� )1999أن  10من  11من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �شاركوا يف الدرا�سة قالوا �إنهم �سوف يقومون
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ب�إجراء بع�ض التغيريات باملقرر خالل الف�صل التايل نتيجة لتجاربهم يف هذا الف�صل وردود الفعل التي
وردت لهم من الطالب خالل امل�سح.
يلخ�ص امللحق لهذا الكتيب اقرتاحاتنا ملقرر درا�سي ناجح يف �شكل قائمة مرجعية .نعتقد دائم ًا �أن
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم �إعادة تن�شيط م�ستمر يف بدايات املقررات اجلديدة .حيث توجد
فر�ص ال حدود لها .هذه الإثارة ميكن �أن تكون معدية لطالبنا .لدينا الرغبة يف �إ�شراكهم يف العملية
التعليمية وحت�سني قدراتنا املهنية اخلا�صة ي�ضيء من خالل فهم الطالب بو�ضوح ،كذلك يجب �أن منار�س
االقرتاحات التي يقدمها لنا .الطالب لديهم قدرة خارقة تقريبا ال�ست�شعار م�ستوى التزامنا بنجاحهم.
حل�سن احلظ ،فهي ال�سمة املميزة ملهنتنا هو االلتزام بنجاح ه�ؤالء الطالب .يجب ان يكون لدينا التزام
لو�ضع ا�سرتاتيجيات من �أجلها �أن حتقق لهم النجاح والت�ألق.
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ملخص

يف اخلتام ،النقاط املهمة التي يجب �أن ت�ؤخذ من هذا الكتيب ما يلي:
• احل�ضور بعناية لعدد منا�سب من الق�ضايا التح�ضريية امل�شاركة يف بداية املقرر  .و�سوف تركز هذا
االهتمام على تنظيم املقرر ،وو�ضع مناهج درا�سية ،وخلق اجلدول الدرا�سي.
• التفاعل البناء مع طالبك قبل االجتماع الأول .وعادة ما يتحقق هذا التفاعل �إلكرتونيا (على
�سبيل املثال :مرا�سلة املنهج جنبا �إىل جنب مع الرتحيب بهم يف املقرر).
• الإعداد بعناية لالجتماع الأول.
• جعل االجتماع الأول منتج ًا من خالل تغطية املنهج وال�سيا�سات ،وحتديد املهام والدرجات ،و�أية
معلومات �أخرى يجدها الطالب مفيدة.
• تذكر �أن الطالب احلا�ضرين يف االجتماع الأول قد ال يكونون هم نف�س الطالب يف االجتماع
الثاين .البع�ض قد �أ�سقط �أو �أ�ضاف املقرر.
• ال تن�سي التوا�صل مع الطالب بعد االجتماع الأول من �أجل تلخي�ص االجتماع وحتديد ردود فعل
للطالب على االجتماع

18

اليوم األول في الفصل الدراس

.)Davis, B. G. (2009

�أدوات للتدري�س (الطبعة � .)2سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا :جو�سي با�س .يوفر هذا الطرح ن�صائح
عملية حول جمموعة من املوا�ضيع يف جمال التدري�س ،ولكن ال تقت�صر على اليوم الأول فقط بل متتد �إىل
ق�ضايا الف�صل الدرا�سي ،وتطوير املناهج ،وتقييم فعالية التدري�س ،و�إعداد املحا�ضرة.
.)Henslee, A. M., Burgess, D. R., & Buskist, W. (2006

تف�ضيالت الطالب للأن�شطة اليوم الأول يف الدرا�سة �أو الأن�شطة ال�صفية .تدري�س علم النف�س،33 ،
 ، .191-189هن�سلي وزمال�ؤه من خالل درا�ستهم تقرير ما يجده الطالب ملفيدا �أو غري مفيدا يف اللقاء
الأول من الدرا�سة.
.)Legg, A. M., & Wilson, J. H. (2009

أساسيات في التعليم الجامعي

شروح لقائمة المراجع

الربيد الإلكرتوين من ع�ضو هيئة التدري�س يعزز الدافع واملواقف الإيجابية لدى الطالب .تدري�س علم
النف�س .211-205 ،36 ،ليغ ويل�سون تقريرا عن نتائج درا�سة حول ت�أثري ر�سائل الربيد الإلكرتوين من
الأ�ساتذة قبل بداية املقرر على اهتمام الطالب وااللتزام باملقرر الدرا�سي.
.)Perlman, B., & McCann, L. I. (1999

وجهات نظر الطالب يف اليوم الأول من ال�صف .تدري�س علم النف�س .279-277 ،26 ،توفر هذه
الدرا�سة البحثية نظرة ثاقبة لوجهات نظر الطالب حول ما يجب (وما ال يجب) �أن يتم تناوله خالل
االجتماع الأول للمقر الدرا�سي.
.)Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (2011

ن�صائح ماكيت�شي يف التدري�س :اال�سرتاتيجيات ،البحوث ،والنظرية للكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات ( 13THالطبعة) .بلمونت ،كاليفورنيا :ادز ورث .ويقدم هذا الكتاب جمموعة كبرية من
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ملحق
قائمة من امل�ؤ�شرات لنجاح املقرر الدرا�سي يف بدايته
قبل بدء املقرر الدرا�سي
 تنظيم املقرر. تطوير املنهج. �إن�شاء اجلدول الدرا�سي.التفاعل مع الطالب قبل االجتماع الأول
 �إر�سال ترحيب مهني بالربيد الإلكرتوين. ار�سل املنهج اخلا�ص باملقرر. ار�سل ر�سالة اىل الطالب امل�شاركني يف امل�سح الإلكرتوين.خالل اجتماع الدرجة الأوىل
 اجعله منتج ًا ...ولكن لي�س منتج ًا جدا. تغطية املنهج ،ولكن ال تقر�أ. مراجعة اجلدول الدرا�سي. حدد ال�سيا�سات الأكرث �أهمية. ت�صرف بحكمة �إذا اخرتت القيام بذوبان اجلليد. �إذا غطيت املواد الدرا�سية ،اجعلها مثرية لالهتمام! تغطية املوا�ضيع العامة من م�سح ما قبل املقرر. و�صف طريقتك لو�ضع الدرجات . راجع ا�سرتاتيجيات النجاح وعبء العمل باملقرر. و�ضح طرق التوا�صل واللقاء مع الطالب.بعد االجتماع الأول باملقرر
 اعك�س انطباعك عن التفاعل الأول مع الطالب. �إ�شراك الطالب املتطرفني  /لديهم م�شاكل.20
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 احلفاظ على ردود فعل امل�شاركني بامل�سح املجهول. -ي�سجل التغيريات املحتملة يف ورقة للمرة القادمة.

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

أساسيات في التعليم الجامعي

 -ار�سل الربيد الإلكرتوين للطالب مع املوجز للجل�سات باالجتماع الأول.
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