
1

ي
ع

م
جا

ال
م 

لي
ع

لت
ا

ي 
ف

ت 
يا

س
سا

أ

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

اليوم األول في الفصل الدراس









ت�أليف: جيفري هيلمز وويليم هيل

ج�معة ولية كن�س�و – الولي�ت املتحدة الأمريكية

ترجمة: د. حممد ح�سن عبد اجلواد

اليوم األول

في الفصل الدراسي



6

اليوم األول في الفصل الدراس

جميع حقوق الطبع حمفوظة

عمادة تطوير املهارات

1434هـ - 2013م



7

ي
ع

م
جا

ال
م 

لي
ع

لت
ا

ي 
ف

ت 
يا

س
سا

أ

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

اليوم األول في الفصل الدراس

اليوم األول في الفصل الدراسي

لي�س من امل�ستغرب اأن النطباعات الأوىل مهمة  وغالبا تكون دائمة.  ونتيجة لذلك، فاإن التفاعالت 

الأولية مع جمموعة جديدة من الطالب تكون حا�سمة بالن�سبة مل�ستوى النجاح باملقرر اجلديد. كما اأننا 

ل نعتقد باأن اأول التفاعالت �سيحكم املقرر اإذا كانت العالقة بني ع�سو هيئة التدري�س والطالب ل ت�سري 

على ما يرام، و�ستكون حياتك، جتارب الطالب باملقرر، وبطبيعة احلال املقرر نف�سه �سيكون اأكرث �سال�سة 

عندما تخطط بعناية لبداية املقرر. هذه الرعاية، يف جزء كبري منها، يعتمد ب�سكل كبري على التخطيط 

من جانب ع�سو هيئة التدري�س. يف هذا الكتيب، ونحن نقدم اقرتاحات ت�ستند اإىل الأبحاث التدري�سية 

حول زيادة احتمال وجود بداية ناجحة للمقرر الدرا�سي. ونحن يف ملء الثغرات املوجودة يف الأبحاث حول 

هذا املو�سوع مع جتربتنا، مع الأخذ يف العتبار اأن نتائج البحوث الرتبوية توجه هذه التجربة. ونحن نركز 

على اإجناز املهام ب�سكل جيد قبل اليوم الأول من املقرر اأو بداية ف�سل درا�سي جديد . وجود هذه الأفكار 

بحزم يف العتبار، �سيجعلنا نوجه اهتمامنا اإىل اإجراء اأول لقاءات ر�سمية مع الطالب بعد بدء الف�سل 

الدرا�سي)على �سبيل املثال: الجتماع الأول بالف�سل الدرا�سي(. يجب اإعادة النظر يف ما يجب اأن يحدث 

وكما ميكنك  املقرر اجلديد.  بداية  الطالب، وهو جانب مهم كثريا يف  للتعارف مع  الأوىل  الزيارة  بعد 

مراجعة اقرتاحاتنا، ن�سجعكم على مراجعتها كعملية. وكعملية، نحن ل نقدمها على اأنها كلمة نهائية اأو 

كتابة أهداف تعلم الطالب
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اأخرية حول هذا املو�سوع. بدل من ذلك، نحن نقدم ذلك مع الأمل يف اأن ينظر اإليها ع�سو هيئة التدري�س 

على اأنها فر�سة ملعرفة ما يعمل اأف�سل بالن�سبة لهم، طالبهم، واملقررات التي يدر�سونها. مع اأخذ ذلك 

يف العتبار، نحن نوجه اهتمامنا اإىل الق�سايا املهمة التي يجب ان توؤخذ يف العتبار قبل اأوىل اللقاءات 

الر�سمية بني الطالب وع�سو هيئة التدري�س.

قبل بدء المقرر الدراسي

الف�سل  بداية  يف  للطالب  الأول  اللقاء  قبل  واإعداده  لتطويره  الكثري  لدينا  اأن  اأقول  اأن  املوؤكد  من 

الدرا�سي. ومع ذلك، ونحن نعلم اأي�سا اأن الإعداد الدقيق والنتباه اإىل الق�سايا املطروحة بالكتيب هنا 

الأن�سطة  نتناول  لذلك،  ونتيجة  الدرا�سي.  الف�سل  ونهاية  وو�سط  بداية  �سل�س يف  مل�سار  الطريق  �سيمهد 

الأولية على الرغم من اأنها قد ت�ستغرق وقتا طويال، اإل اأنها جتعل الوظيفة اأ�سهل واأكرث جدوى يف وقت 

لحق يف املقرر الدرا�سي. ونحن ن�ستعر�س ونراجع هذه الأن�سطة )من خالل هذا الكتيب(، فاإن املكافاآت 

والعائد �سيكون وا�سحا.

تنظيم المقرر الدراسي

تنظيم مقرر درا�سي جديد، �سواء كان در�س من قبل مائة مرة اأو مل يدر�س من قبل، ف�سوف تقطع 

هيئة  ع�سو  بني  نفرق  ل  نحن  ذلك،  من  الأهم  »بحداثتة«.  املرتبط  القلق  من  احلد  يف  طويال  �سوطا 

اأو مقرر جديد. ومع ذلك،  التدري�س والطالب يف هذا ال�سدد . كل منهما لديه القلق حول زمالء جدد 

فمن م�سوؤوليتنا كاأع�ساء هيئة تدري�س اأن نقدم مقررا نظمت الدرا�سة به جيدا لطالبنا. والتنظيم اجليد 

واملدرو�س �سوف يقلل من القلق املرتبط بهذا املجهول وزيادة كمية الوقت الذي يق�سيه يف املواد الدرا�سية. 

التي واجهتهم يف بداية املقرر)بريملان  ال�سلبيات  اأكرب  اأن قلق كان واحدا من  الواقع، يقرر الطالب  يف 

وماكان، 1999(. ونتيجة لذلك، فاإن تنظيم ع�سو هيئة التدري�س من خالل اإعداد وممار�سة جيدة للقاء 

الأول مع الطالب ميكنهم اأن يقطعوا �سوطا طويال يف معاجلة والق�ساء على هذه التجربة ال�سلبية. مما 

ل �سك فيه، اأن الإطار التنظيمي املركزي للمقرر هو املنهج. نطاق هذا الكتيب هو ملعاجلة بناء عنا�سر 

املنهج يف التفا�سيل. نتناول يف هذا الكتيب العنا�سر الرئي�سية والثانوية للمناهج النموذجية، مبا يف ذلك 

اجلدول الدرا�سي. وت�سمل العنا�سر 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�سوح الذي يتم اإن�ساء 

املنهج عليه، فاإنه يوؤدي زيادة اليقني وتقليل التوتر بالن�سبة لك والطالب. فاإنه �سيتم اإبالغ الطالب بو�سوح 

عن ماذا واأين ومتى وكيف باملقرر الدرا�سي. يف الواقع، توؤكد الأبحاث على اأهمية املنهج يف الظهور يف 
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وقت مبكر للطالب باملقرر الدرا�سي )هن�سيل، بورغي�س، ب�سك�ست، 2006؛ بريملان وماكان، 1999(.

التفاعل مع الطالب قبل االجتماع األول

وذو  قوي  دافع  يكون  اأن  ميكن  املقرر  بداية  قبل  الطالب  مع  الت�سال  اأن  احلديثة  الأبحاث  وت�سري 

تاأثريات مهمة على الطالب )ويل�سون ليغ، 2009(. على هذا النحو، فاإننا نو�سي باإر�سال ر�سالة للطالب 

لالنخراط عرب الربيد الإلكرتوين قبل بداية املقرر. اأو�ست ليغ ويل�سون باإر�سال الربيد الإلكرتوين فيما 

يقرب من اأ�سبوع قبل بدء املقرر الدرا�سي. يف اأبحاثهم،  اأر�سلت ر�سالة بريد اإلكرتوين ترحيبا بالطالب 

اإيجابا على ح�سور الطالب باملقرر باملقارنة مع جمموعة اأخرى من الطالب الذين  اأثرت  اأنها  ووجدت 

مل يتلقوا الربيد الإلكرتوين. على الرغم من اأنها اأو�ست بلهجة اإيجابية يف الربيد الإلكرتوين والرتحيب 

بالطالب، فقد �سجعوا اأي�سا اأن اللهجة بالربيد الإلكرتوين يجب اأن تكون مهنية . بالإ�سافة اإىل ذلك، 

الف�سل  من  الأول  اليوم  يف  احل�سور  على  الطالب  لت�سجيع  الإلكرتوين  الربيد  هذا  ا�ستخدام  ميكنك 

اأن اليوم الأول هو »لي�س مهما«. لذا ميكنك ا�ستخدام هذا الربيد  الدرا�سي. يعتقد الكثري من الطالب 

الإلكرتوين لتحفيذهم على تغيريهذه الفكرة. 

الدرا�سي  املنهج  من  ن�سخة  الربيد  ي�سمل  اأن  يجب  والإيجابية،  املهنية  على  للحفاظ  واحدة  طريقة 

جدا  عالية  املنهج  معدلت  تكون  اأن  يجب  كما  وبعناية(.  مبكر  وقت  يف  املنهج  لبناء  ومهم  اآخر  )�سبب 

الأول.  الجتماع  قبل  وثيقة  على  الطالع  على  الطالب  ي�ساعد ذلك  ف�سوف  الطالب،  اهتمام  من حيث 

اأن توفري املنهج يعطي الطالب و�سفا دقيقا ملا بالطبع �سيكون عليه املقرر من حيث،  اأي�سا  وقد وجدنا 

�سوف  املعلومات  هذه  التكليفات(.  ذلك  يف  )مبا  املطلوب  العمل  وعبء  زمني،  جدول  عرب  املو�سوعات 

ت�ساعد ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عن املقرر والتي قد تاأتي من بع�س الطالب يف كثري من الأحيان مثل 

)اأي، »هذا هو اأ�سهل / اأ�سعب بالطبع من اأي وقت م�سى(.

ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة يف وقت مبكر ي�سمح لعدد قليل من الطالب الذين لديهم بع�س املفاهيم 

مع  بالطبع  تتطابق  ل  الأحيان  بع�س  املقرر يف  اأ�سماء  املثال:  �سبيل  باملقرر. على  الر�سوب  اخلاطئة من 

اأهداف الطالب، فغالبا ما ي�سيئون فهم وطبيعة املقرر اجلامعي والختبار النف�سي. عندما علم اأن املقرر 

عدد  فاإن  النف�سية،  الختبارات  وتف�سري  اإدارة  كيفية  تعلم  ولي�س  والإح�ساء  النف�سي  القيا�س  على  يركز 

اإىل املقرر  اآخرين لالن�سمام  اإ�سقاط املقرر، وهذا يحرر م�ساحة لطالب  اإىل  قليل من الطالب مييلون 

حتى قبل اأن »ر�سميا« يبداأ. كما يخفف التو�سيح واملعلومات املقدمة يف ترحيب الربيد الإلكرتوين واملنهج 

الربيد  ترحيب  نر�سل  اأن  اأي�سا يجب  نحن  القادم.  املقرر  ويعزز حما�سهم عن  الطالب  قلق  املرفق من 
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الإلكرتوين واملنهج لهوؤلء الطالب الذين ر�سبوا باملقرر و�سيكررونه للمرة الثانية، والذي ي�سمن اأن كل 

الطالب امل�ساركني لديهم قدم امل�ساواة يف بداية الف�سل الدرا�سي.

اأننا  من  الرغم  وعلى  املقرر.  يف  امل�سجلني  للطالب  مبدئيّا  ح�سرّا   - م�سحّا  اإر�سال  اأي�سا  نقرتح 

ميكن اإر�ساله ب�سورة روتينية مع الربيد الإلكرتوين مو�سع ترحيب، فقد ميكنك اإر�ساله ب�سكل منف�سل 

اأننا نحاول احلد من الت�سالت قبل املقرر الدرا�سي من خالل هذا  اإذا لزم الأمر. )يوؤخذ بالعتبار، 

الربيد الإلكرتوين لأن ر�سائل الربيد الإلكرتوين املتعددة قد تعطي النطباع للطالب ب�سرورة بذل جهد 

اأكرب ويدخل الطالب يف �سياق بعيد عما هو مطلوب فعال وب�سكل غري �سحيح. حيث قد يجد البع�س من 

اأنه يتطلب املزيد من  اأن الكثري من الت�سالت من ع�سو هيئة التدري�س قبل بدء املقرر تعني  الطالب، 

اأو اأنه مقرر �سعب. يف�سل ا�ستخدام خدمة ال�ستطالع على النرتنت من �ساأنها اأن  الهتمام والدرا�سة 

 .) http: \ \ www.surveymonkey.com( ت�سمح بجمع املعلومات يف اأوقات خمتلفة مثل م�سح القرد

حتى يف هذه املرحلة املبكرة، نحن نريد الطالب قادرين على التوا�سل ب�سدق معنا. يبني امل�سح الإلكرتوين 

عدم الك�سف عن هوية الطالب، كما اأننا اأكرث اهتماما يف ردود الفعل من امل�سدر حتى ميكن اأن ت�ساعدنا 

يف حت�سني املقرر!

ب�سكل  الطالب  فهم  من  نتمكن  العامة حتى  الدميوغرافية  الأ�سئلة  بع�س  ن�ساأل  الإلكرتوين،  للم�سح 

اأف�سل. بع�س من هذه الأ�سئلة ت�سمل ال�سن، اإىل اأي مدى هم متقدمون يف برناجمهم الأكادميي، واخلربة 

ال�سابقة يف جمال املقرر الدرا�سي، الهدف النهائي من تعليمهم، وغريها ونحن اأي�سا عادة نطرح عددا 

حمدودا من الأ�سئلة املفتوحة. وميكن اأن ت�سمل الأ�سئلة على �سبيل املثال: ماذا كنت تاأمل اأن تخرج به اأو 

تعلمه من هذا املقرر؟ بعد النظر يف املوا�سيع املوجودة يف اجلدول الدرا�سي، ما هو اأكرث ما يثري اهتمامك 

؟ وما هو ال�سيء الوحيد الذي تود اأن يغطى يف الجتماع الأول للمقرر؟ نحن اأي�سا نطلب من الطالب بوقت 

كاف حتى نتمكن من التحديد اأو التغيري )اإذا لزم الأمر( اأول »اجتماع ر�سمي« للتفاعل معهم )على �سبيل 

املثال: الجتماع الأول، واأول درد�سة على �سبكة الإنرتنت(. كل هذه املعلومات ت�ساعدنا على معرفة طالبنا 

قبل الجتماع الأول بهم.

الخدمات اللوجستية

لي�س هناك من م�سكلة مع املقررات الإلكرتونية على النرتنت،  حيث يقرتح ديفي�س )2009( زيارة 

لتجربة  الفر�سة  لنف�سك  تعطي  الأول. حيث  الجتماع  قبل  تدري�سها  يتم  �سوف  التي  الدرا�سية  الف�سول 
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ال�سعور بالف�سول الدرا�سية مبا يف ذلك الإح�سا�س )على �سبيل املثال: ال�سبورة و الكرا�سي والطاولت(. 

هذه املعلومة مهمة لأن للمحا�سرة والندوة �سيغ قد ت�سمن ت�سكيالت خمتلفة. و�سوف حتتاج اأي�سا اإىل 

التحقق من التوافق التكنولوجي ملحا�سراتك وغريها من املوارد الإلكرتونية )على �سبيل املثال: مقاطع 

الفيديو(. بالإ�سافة اإىل ذلك، تذهب اإىل ف�سل الأول يف وقت مبكر. ميكنك التاأكد من اأن التكنولوجيا 

تعمل واأن اأدوات الكتابة متاحة )على �سبيل املثال: الطبا�سري اأو الأقالم  وغريها(. ميكن للطالب تف�سري 

ف�سل التكنولوجيا بالقاعة الدرا�سية  اأو عدم وجود كل من الطبا�سري اأو الأقالم على اأنها عالمة على عدم 

الكفاءة اأو �سوء التخطيط. على الرغم من اأن ذلك غري دقيق، قد يكون من ال�سعب تغيري هذا النطباع.

خالل اجتماع الفصل األول

واحدة من ال�سكاوى التي ن�سمعها اأحيانا من الطالب حول الجتماع الأول للمقرر هو اأنه مل يكن من 

ال�سروري )اأي م�سيعة للوقت(. ونتيجة لذلك، من املهم اأن الجتماع الأول بالطالب )�سواء عرب الإنرتنت 

اأو وجها لوجه( تكون منتجة بقدر الإمكان ... ولكن ل منتجة جدا. نعم، بل هو التوازن. بغ�س النظر، 

املقرر  يف  للطالب  الدافع  حت�سني  هي  الأول  لالجتماع  الإيجابية  التجربة   اأن   )2007( ويل�سون  وجدت 

الدرا�سي. بالإ�سافة اإىل ذلك، كانت الدرجات النهائية من ن�سيب اأولئك الطالب الذين لديهم جتربة 

اإيجابية اأف�سل بكثري ممن  لديهم خربة اأكرث �سلبية يف اجتماع ما قبل الف�سل الأول. مع و�سع هذا يف 

العتبار، هناك اثنني من البحوث والدرا�سات )هن�سي واآخرون، 2006؛. بريملان وماكان، 1999( قامت 

بتغطية هذا املجال. 

وكما نغطي هذه املعلومات، فمن املهم اأن ت�سع يف اعتبارك اأن ح�سور الطالب لديك باملقرر ل يزال 

متغريا وغري ثابت. اعتمادا على طبيعة وو�سع املقرر و�سعوبته، بع�س الطالب قد يح�سرون الجتماع الأول 

اأو يحاولون يف بداية املقرر دون اللتزام باحل�سور. ورمبا هو ل حتى ب�سعة اأ�سابيع يف الدورة اأن املدرب 

التحول يف  الكثري من  يكون هناك  قد  املقرر.  امل�سجلني يف هذا  »النهائي«  فكرة جيدة عن طالب  لديه 

التحاق الطالب وجديتهم باملقرر وقد حتتاج بع�س املحا�سرات حتى يتاأكد ع�سو هيئة التدري�س من جدية 

الطالب لاللتزام اأو ال�سحب من املقرر وهي تعترب فرتة جتربة للمقرر ت�ساعد الطالب على ال�ستمرار 

اأو الن�سحاب. نحن ل ن�سجع املدر�سني من ال�سماح لهذا الواقع اأن يعكر م�سلك املقرر الدرا�سي. نحن ل 

نرغب يف التعامل مع الطالب بب�ساطة  لأننا نعتقد اأنها قد ل تبقى باملقرر. بدل من ذلك، ونحن باإخال�س 

وبجد ن�سعى اإىل امل�ساركة بدافع الإثارة والرتغيب على اأمل اأن الطالب �سوف يبقون باملقرر! عند النظر 

يف راأي وانطباعات الطالب خالل اأول لقاء« ر�سمي« يف �سياق املقرر، فاإن التطبيق العملي، كما هو حمدد 
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يف املقام الأول من وجهة نظر الطالب، يجب اأن يكون الرتكيز الأ�سا�سي على الأ�ستاذ. وفيما يلي بع�س 

من هذه النواحي العملية.

تغطية المنهج 

على الرغم من تقدمي معلومات املقرر يف وقت مبكر عن طريق �سبكة الإنرتنت اأو عن طريق الربيد 

الإلكرتوين فهو مو�سع ترحيب، و�سوف يكون من املهم ق�ساء بع�س الوقت يف مراجعة الوثيقة. يف الواقع، 

تقدم  التي  املو�سوعات  قائمة  من  الأهم  اجلزء  هي  ال�سلة  ذات  واملعلومات  املنهج  من  التغطية  كانت 

وتناق�س ب�سكل جيد لالجتماع الأول مع الطالب )بريملان وماكان، 1999(. وجد اأن ثمانية و�ستني يف املئة 

من املجيبني على امل�سح اخلا�س ببريملان وماكان يو�سحون ملحة عامة عن املقرر واملنهج جنبا اإىل جنب 

مع متطلبات وتوقعات اأخرى. وجد هن�سلي واآخرون. )2006( اأن 45.9٪ من الطالب متت الإجابة على 

ا�ستف�ساراتهم خالل الجتماع الأول مع ع�سو هيئة التدري�س. ومع ذلك، اكت�سف بريملان وما كان اأي�سا اأن 

31٪ راأوا اأن جمرد قراءة املنهج خالل فرتة وجيزة يف اجتماع اليوم الأول كان �سلبيا. على ما يبدو )ورمبا 

ب�سكل �سحيح( قد ينظر الطالب اإىل هذا الن�ساط مبثابة �سوء ا�ستخدام للوقت. بالرغم من ذلك، نحن 

وكذلك  ال�سيا�سات  اأهم  تغطية  ولكن  الأول.  بالإجتماع  واملو�سوعات  ال�سيا�سات  جميع  تغطية  من  نحذر 

الإ�سارة حيث توجد جميع ال�سيا�سات والتعليمات وت�سجيع الطالب على قراءتها يبدو كافيا خالل الجتماع 

الأول. ومن حيث ال�سيا�سات الهامة والتي على الأ�ستاذ اأن ينفذها بقوة ويكون لها الأولوية هي التاأكيدعلى 

توقعاته لأداء الطالب يف ال�سف الدرا�سي اأثناء تدري�س املقرر.

كاسحات الثلج 

كما هي العادة يف العديد من املقررات فاإن كا�سحات الثلج، والفتتاح، واملقدمات حتدث يف البداية. 

وبع�س الباحثني ممن يحظى باحرتام كبري يف طرق التدري�س يدعمون ا�ستخدام كا�سحات الثلج )�سفينيكي 

و ماكي�سي  2011(. ومع ذلك، فاإن الأبحاث ت�سري رمبا اإىل �سكل خمتلف. هن�سل واآخرون. )2006( وجد 

اأن 5.5٪ فقط من الطالب اأرادو كا�سحات اجلليد خالل احل�سة الأوىل من املقرر الدرا�سي. حتى اأقل 

من ذلك )2.7٪( اأرادو بع�س املعلومات ال�سخ�سية . ومن املثري لالهتمام اإىل حد ما ، هن�سل واآخرون 

وجدت اأن ما يقرب من 75٪ من الطالب كان حمبا لكا�سحات اجلليد . بغ�س النظر عن كيفية التف�سري، 

نقرتح التحرك بخفة يف هذا املجال لأنه قد ينفر بع�س الطالب. العديد من الكتاب ي�ست�سهد باأن كا�سحات 

الثلج واملقدمات يف اليوم الأول من الدرا�سة  ي�ساعد على بناء ال�سعور مبجتمع التعلم امل�سرتك بني الطالب 

2011(. ومع ذلك،  املثال: �سفينيكي وماكي�سي،  �سبيل  وبينك  كع�سو هيئة تدري�س وبني الطالب )على 



13

ي
ع

م
جا

ال
م 

لي
ع

لت
ا

ي 
ف

ت 
يا

س
سا

أ

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

اليوم األول في الفصل الدراس

م�سكلة واحدة يف ك�سر اجلليد يف اليوم الأول من الدرا�سة وهو اأن العديد من الطالب يف�سلون يف ح�سور 

اليوم الأول للمقرر  اأو وجود اأعداد كبرية من اإ�سقاط و / اأو اإ�سافة خالل الأ�سبوع الأول من الدرا�سة. لذا، 

نقرتح النتظار اأ�سبوع اأو نحو ذلك قبل اأن تدمج اأن�سطة بناء املجتمع التعليمي بحيث ميكنك بناء املجتمع 

من اأع�ساء �سوف ي�ستمرون باملقرر لباقي الف�سل الدرا�سي.

تغطية مادة المقرر الدراسي

ماأزق لعدد غري قليل من اأع�ساء هيئة التدري�س، مبا يف ذلك نحن، هو تغطية قائمة املواد الدرا�سية 

واملنهج خالل اأول ات�سال مع الطالب، وخا�سة يف اليوم الأول من املقرر وجها لوجه. هذا القرار ميكن 

اأن يكون اأكرث تعقيدا للمقررات التي لديها اأوقات تدري�س اأطول اأو ثغرات اأطول بني الجتماعات. وبطبيعة 

وزمالوؤه  هن�سلي  وجدت  الإنرتنت.  �سبكة  على  املقررات  بيئة  يف  للم�ساكل  اإثارة  اأقل  ذلك  يكون  احلال، 

ومع ذلك، وجدت بريملان  املواد.  تغطية  اأو عدم  لتغطية  كانوا غري مبالني عموما  الطالب  اأن   )2006(

وماكان )1999( اأن 29٪ من الطالب امل�ساركني ينظرون �سلبا نحو تغطية حمتوى املقرر )اأي حما�سرة( 

يف اليوم الأول من ال�سف. لذا يجب التوجه نحو جانب احلذر وتذكر واقع احل�سور املنخف�س للطالب يف 

بداية املقرر الدرا�سي، ونحن ن�سجع اأع�ساء هيئة التدري�س جتنب الت�سال مع اأي مادة اأو حمتوى كبري 

ولكن بدل من ذلك يجب تقدمي ح�سة ب�سيطة ت�سلط ال�سوء على ما ميكن اأن يتوقعه الطالب يف �سياق 

املقرر الرئي�س من خالل حما�سرة م�سغرة عن مو�سوع مثري لالهتمام. واإحدى التقنيات امل�ستخدمة من 

قبل بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س هو و�سع حما�سرة �سغرية حول املفاهيم اخلاطئة وال�سائعة لدى الطالب 

حول حمتوى املقرر ومناق�سة كيفية ك�سف تلك املفاهيم .

تغطية مسح ما قبل المقرر

اإذا كان لنا اأن ن�ساأل عن ردود الفعل من الطالب، يجب اأن نكون على ا�ستعداد لتقا�سم نتائج امل�سح 

معهم. يف حدود املعقول وحماية عدم الك�سف عن هويته، فاإننا نتبادل معهم املعلومات من خالل ا�ستطالع 

ما قبل املقرر. على وجه اخل�سو�س، يبدو اأن اإجاباتهم عن اأ�سئلة مفتوحة بامل�سح تكون مفيدة. الإجابة 

على اأ�سئلة عامة ومهمة للطالب حول اأمور مهمة باملقرر وعالقتك بهم يتيح لهم معرفة اإن كنت ت�ستمع 

لهم وتهتم باأمورهم. كما اأنه ي�ساعد على زيادة التو�سيح كيف �سيتم »الرد« على ا�ستف�ساراتهم وتوقعاتهم. 

على �سبيل املثال: �سوف يكون هناك اإنفاق لقليل من الوقت على مو�سوع مثري لالهتمام لكثري منهم ؟ قد 

ت�سلط ال�سوء اأي�سا كيف �سوف تكون حماولة لتحقيق اأهداف املقرر. الأهم من ذلك، اإذا كنت ترى وجود 

منط من نتائج ال�ستطالع  ي�سري اإىل وجود �سوء فهم لأهداف املقرر، بالطبع يتم معاجلة ذلك، فاإنه ميكن 
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اأن تكون مفيدة ورمبا ينخف�س ا�ستياء الطالب يف وقت لحق يف املقر الدرا�سي.

معلومات عن الدرجات 

نحن على يقني من اأن معظم الطالب يريدون اأن تعرفوا على المتحانات ،حتديد املهام والتكليفات، 

والدرجات ب�سكل اأ�سا�سي. وجدت بريملان وماكان )1999( اأن 26٪ من الطالب امل�ساركني يريدون هذه 

املعلومات. يف درا�سة لهن�سلي واآخرون. )2006(  وجد اأن 43.8٪ يريدون هذه املعلومات. و�سف امتحانات 

املقرر الدرا�سي يف الغالب تلقى ترحيبا كبريا لأنه ميكن للطالب تقدير قدراتهم اخلا�سة مبعرفة طريقة 

واأ�سلوب الختبارات. على �سبيل املثال، بع�س الطالب يف�سلون اختبارات املقال، والبع�س الآخر يف�سل 

ممن  لكثري  ال�سفهية  العرو�س  عن  وال�ستف�سار  بال�سوؤال  الطالب  �سيقوم  الق�سري.  اجلواب  اختبارات 

لديهم نفور عنها، و�سوف حتتاج اإىل بث الطماأنينة للنجاح للطالب ال�سابقني. بالإ�سافة اإىل ذلك، اإذا 

كنت تتطلب ا�ستخدام اأ�سلوب الكتابة التخ�س�سية يف احلال، هل تريد اأن تذكر هذا لفرتة وجيزة.

التركيز على استراتيجيات النجاح وعبء الدراسة

دون مبالغة من ع�سو هيئة التدري�س اأو وعود م�سبقة، الطالب يرحبون بتقييم �سادق حلجم العمل 

املطلوب يف املقرر الدرا�سي. يف الواقع، وجدت هن�سلي وزمالوؤه )2009( اأن 40٪ من الطالب يف امل�سح 

لديهم كانت لهم الرغبة عن هذا اجلانب من املقرر. مرة اأخرى وكما ذكر يف وقت �سابق، اأن الطالب 

احلا�سرين يف بداية املقرر غري ملتزمني بال�سرورة بح�سور املقرر حتى اآخره، بل ميكن لهم الن�سحاب 

منه. على هذا النحو، فاإن توفري هذه املعلومات ميكن اأن يعزز فهمهم للتوقعات وكيفية النجاح يف املقرر. 

ي�ساأل  اأي�سا للطالب. كثريا ما  العمل يكون مفيدا  النجاح يف املقرر وحجم  كذلك عر�س ا�سرتاتيجيات 

من  وغريها  الإنرتنت،  على  تتوفر  التي  واملواد  الدرا�سة  اأدلة  �سراء  حق  لهم  كان  اإذا  ما  حول  الطالب 

اخلدمات التي من �ساأنها حت�سني فر�سهم يف النجاح. وميكن اأن تكون �سادقا معهم حول ا�سرتاتيجيات 

واأحد  بالنجاح.  ملتزمني  كانوا  اإذا  جيدا  وموؤ�سرا  عالمة  يكون  وقد  باملقرر  ال�سابقني  للطالب  النجاح 

الطرق لتو�سيل هذه ال�سرتاتيجيات قد تكون تبادل القرتاحات اخلطية من الطالب ال�سابقني باملقرر، 

وذلك با�ستخدام تعليقات خطية من الطالب اأو التقييمات حيث  ي�ساأل الطالب ال�سابقني لإر�سال خطابات 

امل�سورة للطالب اجلدد. ومع ذلك، فيجب اأن تكون حذرا مع هذه البيانات لأن بع�س الطالب قد يقرتح 

يكن   املعمل مل  اأن  اأو  الدرا�سة  دليل  هو  يحتاجونه  ما  كل  مثل  كافية  وغري  وفقرية  قدمية  ا�سرتاتيجيات 
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مفيدا وكافيا. ا�ستخدامك لبع�س امل�سطلحات مثل  »وجد بع�س الطالب« ميكن اأن تكون مفيدة يف هذا 

ال�سدد.

الهيمنة / السيطرة الكاملة

اأخريا ولي�س اآخرا، من املهم اأن تالحظ اأن �سلوك ع�سو هيئة التدري�س هو املهم. واأ�سار بريملان وماكان 

)1999( اأن بع�س الطالب الذين يريدون معرفة �سيء عن اأ�سلوب التدري�س لع�سو هيئة التدري�س وهم 

يرغبون دومًا يف ع�سو هيئة التدري�س الذي »ميكن الو�سول اإليه، اأن يكون ودودا وداعما للطالب« )�س 

277(. على الرغم من اأن الن�سب بالتجربة كانت �سغرية، فاإنه بالتاأكيد لن ي�سر تربويَا اإمكانية الو�سول 

من خالل الرتحيب اللغوي  ولغة اجل�سد )على �سبيل املثال: البت�سامة العري�سة(. مع اأخذ هذا يف العتبار، 

اأ�سار هن�سلي وزمالوؤه )2006( اأنه بالرغم من اأن اليوم الأول لي�س بال�سرورة معربا عن املقرر الكامل، 

اإل اأن 59.6٪ من الطالب امل�ستطلعني بامل�سح قد اأ�ساروا اإىل اأنه من املهم جدا ويوؤثر على انطباعهم عن 

اأع�ساء هيئة  القول، كان الطالب �سلبيني متاما مع  التدري�س و ومع ذلك وغني عن  املقررو ع�سو هيئة 

التدري�س الذين  كانوا يحاولون ترهيبهم اأو تخويفهم يف اليوم الأول من املقرر الدرا�سي.

بعد االجتماع األول للمقرر الدراسي

بعد اأن جنتمع مع الطالب يف املقرر الدرا�سي للمرة الأوىل، ونحن يف كثري من الأحيان، عن طريق 

اخلطاأ، نعتقد اأن هذا املقرر يتقدم ب�سكل �سليم والعودة اأو امل�سي قدما يف اأعمالنا املعتادة للمقرر الدرا�سي 

من يوم اإىل يوم اآخر. فنحن نحا�سر، ونخترب الطالب، ونقدم الدرجات. ومع ذلك، فاإن ال�سروع فورا يف 

اآخرين  مدر�سني  عن  ف�سال  اأنف�سنا  ن�سجع  اأن  يجب  ذلك،  من  بدل  النظر.  ق�سر  من  هو  الطريق  هذا 

تقف  واأين  وكيف  املقرر  بداأ  لكيفية  الأ�سا�سية  اللوج�ستية  اخلدمات  يف  للتفكري  اثنتني  اأو  حلظة  لناأخذ 

حاليا. كما ذكر �سابقا، فمن النادر )يف الواقع( اأن الطالب احلا�سرين يف بداية املقرر تكون هي نف�سها 

بال�سبط  نف�س الطالب امل�ستمرة لحقًا باملقرر. العديد من الطالب ل يذهبون اإىل اإجتماعات ولقاءات 

باملقرر حتى مع ح�سوره  لالجتماع.  يكون م�سجاًل  الطالب قد ل  البع�س من  الأوىل.  املقرر  ومنتديات 

اإلقاء  نتجنب  كنا  فاإذا  الدرا�سي.  باملقرر  اللتحاق  وت�سجيع  املبادرة  لذلك، قمنا بفر�س فر�س   ونتيجة 

اللوم لهم لعدم ح�سور الجتماعات الأوىل للمقرر يف وقت �سابق، فهوؤلء املتطرفون ل تزال الفر�سة مهياأة  

لهم للم�ساركة.
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بالإ�سافة اإىل اإمكانية اإ�سراك هوؤلء الطالب اجلدد، ويف املرة التالية والتابعة لهذه الت�سالت الأولية 

اأنف�سنا جمموعة من  اأي�سا. خالل هذا التاأمل فاإننا منيل اإىل اأن ن�ساأل  فقد حان الوقت للتفكري مبهنية 

الأ�سئلة. على �سبيل املثال: 

لغة  اأعرف؟ هل كانت  اأن  الأويل؟ كيف يل  املقرر  اجتماعات  يف  امل�ساركني  الطالب  يظهر  هل   •
اجل�سد لديهم اأدت اإىل هذا التقييم؟ 

اجتماعات املقرر الأوىل؟  خالل  تغيريه  ميكنني  الذي  • ما 
اجتماعات لحقة حت�سبًا لأي اأوجه ق�سور؟ ميكن الإجابة عن هذه  يف  به  القيام  ميكنني  الذي  • ما 
نهاية  وتقييما يف  الدرا�سي  الف�سل  تقييما يف منت�سف  ن�سع  الأ�سئلة ونحن بطبيعة احلال  ال�سل�سلة من 

املقرر، والتي مرة اأخرى، هي فر�سة ممتازة للح�سول على ردود الفعل عما قد يجعل احلال اأف�سل يف 

ال�سنة القادمة. نحن نحاول دائمًا حتني الفر�سة لتح�سني مقرراتنا.

باإر�سال  نو�سي  ونحن  الأول،  الجتماع  من  لال�ستفهام  عالمات  لديهم  يكون  ما  غالبا  الطالب  لأن 

ر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين بعد اجتماعات املرحلة القليلة الأوىل من املقرر. ويف ذلك الربيد الإلكرتوين 

ندرج ملخ�سا موجزا ملا كنا قد اأجنزناه حتى الآن يف املقرر الدرا�سي، كما اأن اإرفاق اأي ن�سرات اأو مواد 

هي  التي  للمقررات  اجليدة  الأ�سياء  من  هو  الطالب  من  الأ�سئلة  والتما�س  ال�سابقة،  الجتماعات  من 

يف�سل غالبا   ، لوجه  اأي�سًا وجها  وتدر�س  النرتنت  تعلم عرب  اإدارة  نظام  لها  يكون  اأن  اأو  النرتنت  على 

ا�ستخدام لوحات املناق�سة على نظام اإدارة التعلم  لهذا النوع من املرا�سالت. لأنها تتيح مكانا »دائما« 

لن�سر معلومات للطالب الذين قد غابوا اأو يح�سنوا الن�سات على الرغم من اأنهم قد ح�سروا الجتماع. 

مرة اأخرى، يتم الرتكيز على م�ساعدة الطالب مع اإتقان املواد القادمة باملقرر وتوفري اأجواء مواتية لذلك 

يف الوقت احلا�سر. ون�سجع اأي�سا ردود الفعل امل�ستمر من طالبنا. ميكن للطالب تقدمي هذه املالحظات 

عرب الربيد الإلكرتوين، ولوحة املناق�سة، اأو اإجراء امل�سح املجهول. ي�سمح امل�سح اجلاري، واملفتوح للطالب 

بتقدمي الفر�سة املنا�سبة للتعليق على اأحد اجلوانب اأو التعبري عن القلق لديهم دون انتظار تقييم منت�سف 

جزئيا  الطريق  لإف�ساح  الفر�سة  لنا  تتيح  ال�سرتاتيجية  هذه  الدرا�سي.  املقرر  تقييم  نهاية  اأو  الف�سل 

لإحداث التغيريات املهمة مبا فيه الكفاية. اأخريا، وبعد التفاعل الأول مع طالبنا، يجب اأن ت�سجيل اأفكارنا 

حول هذه التجربة يف اأوراق. وب�سبب طول الفرتة الزمنية بني بداية املقرر واملرة القادمة له، نحن ن�سجل 

املالحظات حول التغيريات التي نود اأن ت�ساف اأو حتذف »املرة القادمة«، والذي ي�سمن اأننا ل نن�ساهم. 

لدينا كل الأفكار حول حت�سني املقرر يف وجود جمموعات من الطالب. يف الواقع، ذكرت بريملان وماكان 

)1999( اأن 10 من 11 من اأع�ساء هيئة التدري�س الذين �ساركوا يف الدرا�سة قالوا اإنهم �سوف يقومون 
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باإجراء بع�س التغيريات باملقرر خالل الف�سل التايل نتيجة لتجاربهم يف هذا الف�سل وردود الفعل التي 

وردت لهم من الطالب خالل امل�سح.

يلخ�س امللحق لهذا الكتيب اقرتاحاتنا ملقرر درا�سي ناجح يف �سكل قائمة مرجعية. نعتقد دائمًا اأن 

توجد  املقررات اجلديدة. حيث  بدايات  م�ستمر يف  تن�سيط  اإعادة  لديهم   التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع 

العملية  اإ�سراكهم يف  الرغبة يف  لدينا  تكون معدية لطالبنا.  اأن  الإثارة ميكن  لها. هذه  فر�س ل حدود 

التعليمية وحت�سني قدراتنا املهنية اخلا�سة ي�سيء من خالل فهم الطالب بو�سوح، كذلك يجب اأن منار�س 

القرتاحات التي يقدمها لنا. الطالب لديهم قدرة خارقة تقريبا ل�ست�سعار م�ستوى التزامنا بنجاحهم. 

حل�سن احلظ، فهي ال�سمة املميزة ملهنتنا هو اللتزام بنجاح هوؤلء الطالب. يجب ان يكون لدينا التزام 

لو�سع ا�سرتاتيجيات من اأجلها اأن حتقق لهم النجاح والتاألق.



18

اليوم األول في الفصل الدراس

ملخص

يف اخلتام، النقاط املهمة التي يجب اأن توؤخذ من هذا الكتيب ما يلي: 

• احل�سور بعناية لعدد منا�سب من الق�سايا التح�سريية امل�ساركة يف بداية املقرر . و�سوف تركز هذا 
الهتمام على تنظيم املقرر، وو�سع مناهج درا�سية، وخلق اجلدول الدرا�سي. 

ما يتحقق هذا التفاعل اإلكرتونيا )على  وعادة  الأول.  الجتماع  قبل  طالبك  مع  البناء  • التفاعل 
�سبيل املثال: مرا�سلة املنهج جنبا اإىل جنب مع الرتحيب بهم يف املقرر(.

بعناية لالجتماع الأول.  • الإعداد 
خالل تغطية املنهج وال�سيا�سات، وحتديد املهام والدرجات، واأية  من  منتجًا  الأول  الجتماع  • جعل 

معلومات اأخرى يجدها الطالب مفيدة. 

الجتماع  يف  الطالب  نف�س  هم  يكونون  ل  قد  الأول  الجتماع  يف  احلا�سرين  الطالب  اأن  تذكر   •
الثاين. البع�س قد اأ�سقط اأو اأ�ساف املقرر. 

التوا�سل مع الطالب بعد الجتماع الأول من اأجل تلخي�س الجتماع وحتديد ردود فعل  تن�سي  • ل 
للطالب على الجتماع
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شروح لقائمة المراجع

.)Davis, B. G. )2009

اأدوات للتدري�س )الطبعة 2(. �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا: جو�سي با�س. يوفر هذا الطرح ن�سائح 

عملية حول جمموعة من املوا�سيع يف جمال التدري�س، ولكن ل تقت�سر على اليوم الأول فقط بل متتد اإىل 

ق�سايا الف�سل الدرا�سي، وتطوير املناهج، وتقييم فعالية التدري�س، واإعداد املحا�سرة.

.)Henslee, A. M., Burgess, D. R., & Buskist, W. )2006

تف�سيالت الطالب لالأن�سطة اليوم الأول يف الدرا�سة اأو الأن�سطة ال�سفية. تدري�س علم النف�س، 33، 

189-191. ، هن�سلي وزمالوؤه من خالل درا�ستهم تقرير ما يجده الطالب ملفيدا اأو غري مفيدا يف اللقاء 

الأول من الدرا�سة.

.)Legg, A. M., & Wilson, J. H. )2009

الربيد الإلكرتوين من ع�سو هيئة التدري�س يعزز الدافع واملواقف الإيجابية لدى الطالب. تدري�س علم 

36، 205-211. ليغ ويل�سون تقريرا عن نتائج درا�سة حول تاأثري ر�سائل الربيد الإلكرتوين من  النف�س، 

الأ�ساتذة قبل بداية املقرر على اهتمام الطالب واللتزام باملقرر الدرا�سي.

.)Perlman, B., & McCann, L. I. )1999

هذه  توفر   .279-277  ،26 النف�س،  علم  تدري�س  ال�سف.  من  الأول  اليوم  يف  الطالب  نظر  وجهات 

تناوله خالل  يتم  اأن  ثاقبة لوجهات نظر الطالب حول ما يجب )وما ل يجب(  البحثية نظرة  الدرا�سة 

الجتماع الأول للمقر الدرا�سي.

.)Svinicki, M., & McKeachie, W. J. )2011

ن�سائح ماكيت�سي يف التدري�س: ال�سرتاتيجيات، البحوث، والنظرية للكليات واأع�ساء هيئة التدري�س 

يف اجلامعات )13TH الطبعة(. بلمونت، كاليفورنيا: ادز ورث. ويقدم هذا الكتاب جمموعة كبرية من 

الن�سائح حول التدري�س مبا يف ذلك موا�سيع مثل ت�سهيل تعلم الطلبة، واإعداد املقرر الدرا�سي، اللقاء مع 

الطالب للمرة الأوىل، وق�سايا التقييم، وتقدمي امل�سورة والإر�ساد للطالب، والتعليم عن بعد.

)Wilson, J. H., & Wilson, S. B. )2007

اليوم الأول من ال�سف الدرا�سي يوؤثر على دافعية الطالب: درا�سة جتريبية. تدري�س علم النف�س، 34، 

226-230. هذه هي واحدة من عدد قليل من الدرا�سات التجريبية على اليوم الأول من ق�سايا ال�سف 

الدرا�سي. لأنها تركز على اأثر هذا الجتماع الأول على الدافعية لدى الطالب.
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قائمة من املوؤ�سرات لنجاح املقرر الدرا�سي يف بدايته

قبل بدء املقرر الدرا�سي

-  تنظيم املقرر. 

-  تطوير املنهج. 

-  اإن�ساء اجلدول الدرا�سي. 

التفاعل مع الطالب قبل الجتماع الأول 

-  اإر�سال ترحيب مهني بالربيد الإلكرتوين. 

-  ار�سل املنهج اخلا�س باملقرر. 

-  ار�سل ر�سالة اىل الطالب امل�ساركني يف امل�سح الإلكرتوين. 

خالل اجتماع الدرجة الأوىل 

-  اجعله منتجًا... ولكن لي�س منتجًا جدا. 

-  تغطية املنهج، ولكن ل تقراأ. 

-  مراجعة اجلدول الدرا�سي. 

-  حدد ال�سيا�سات الأكرث اأهمية. 

-  ت�سرف بحكمة اإذا اخرتت القيام بذوبان اجلليد. 

-  اإذا غطيت املواد الدرا�سية، اجعلها مثرية لالهتمام! 

-  تغطية املوا�سيع العامة من م�سح ما قبل املقرر. 

-  و�سف طريقتك لو�سع الدرجات . 

-  راجع ا�سرتاتيجيات النجاح وعبء العمل باملقرر. 

-  و�سح طرق التوا�سل واللقاء مع الطالب. 

بعد الجتماع الأول باملقرر 

-  اعك�س انطباعك عن التفاعل الأول مع الطالب.  

-  اإ�سراك الطالب املتطرفني / لديهم م�ساكل. 
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-  ار�سل الربيد الإلكرتوين للطالب مع املوجز للجل�سات بالجتماع الأول. 

 -  احلفاظ على ردود فعل امل�ساركني بامل�سح املجهول. 

 -  ي�سجل التغيريات املحتملة يف ورقة للمرة القادمة.
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