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في التدريس و التعلم

أساسيات في التعليم الجامعي

استخدام الكتابة

قام كثري منا ممن يدر�س يف مرحلة التعليم العايل بكتابة القليل يف برامج ما قبل التخرج؛ فبا�ستثناء
�أوراق البحث و االختبارات املقالية بني احلني و الآخر ف�إن جل ما كنا نكتبه هو املالحظات �أثناء املحا�ضرات.
و كان بع�ضنا يعترب �أن احلظ يحالفه �إذا در�س �أحد املقررات التي ال تتطلب ورقة بحث ملا كان ي�شكله ذلك
من عناء و جهد ال نرى طائال منه و ال منتلك �أدواته .وكان املدر�سون ي�ستخدمون الكتابة بالأ�سا�س كو�سيلة
تبني مدى ا�ستيعابنا للمادة العلمية التى اكت�سبناها من خالل القراءة �أو اال�ستماع للمحا�ضرات ،و كثريا
ما كان �أ�ساتذتنا يخ�ص�صون درجات كثرية على ورقة البحث تلك مما يجعلها م�صدر قلق يثبط همتنا
�أكرث.
الآن و بعد �أن �أ�صبحنا نقف على ال�ضفة املقابلة من النهر فقد نكت�شف ب�أن قراءة الأبحاث م�صدر
�إزعاج متاما مثل كتابتها .و رغم ت�سليمنا ب�أهمية الكتابة يف بيان مدى فهم املادة العلمية يواجه كثري من
�أع�ضاء هيئة التدري�س �صعوبات عدة يف حمل الطالب على الكتابة:
الوقت  :تتطلب قراءة ما كتبه الطالب وقتا ال يتوافر ملعظمنا .و قد تزداد هذه امل�شكلة يف حالة
التدري�س لف�صول كبرية �أو لطالب جدد ممن بحاجة للتوجيه فيما يخ�ص الكتابة .كما يخ�شى بع�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س من �إ�ضاعة وقت املحا�ضرة يف الكتابة يف وقت يتعني عليهم تغطية مقرر درا�سي
كبري.
املعرفة  :قد ي�شعر الكثري منا بعدم توافر خلفية كافية لدعم الطالب يف تعلم الكتابة .فقد نكون
كتابا بارعني يف جمال تخ�ص�صنا و لكننا ال منتلك الأدوات الالزمة لدعم مهارات الطالب للكتابة
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يف ذلك املجال� .إ�ضافة لذلك قد ال نعلم نحن نوعية الفرو�ض التي يجب تكليف الطالب بها وتتما�شى
مع �أهدافنا على �أكمل وجه.
اخلوف � :سبب �آخر قد يجعلنا نعكف على �إعطاء فرو�ض حتريرية للطالب هو عدم االرتياح ب�ش�أن
تقييمنا للطالب على نحو عادل و كيفية التقييم و ر�أينا فيما �أجنزوه .عندما ال يرقى ما كتبه الطالب
مل�ستوى توقعاتنا برغم تخ�صي�ص درجة كبرية على العمل عندها ن�س�أل �أنف�سنا عما �إذا كان الفر�ض
املطلوب قد �صممناه بطريقة منا�سبة تالئم اخللفية املعرفية للطالب ،ورمبا نحتار ب�ش�أن الدرجات
املخ�ص�صة لآليات الكتابة وقد نت�ساءل هل ان�شغل الطالب فعال بعملية تفكري بناءة �أم مبجرد تكرار
ما �سمعوه و قر�أوه؟ .عندما جند �أمامنا كومة �ضخمة من الأوراق لنقراها و نقيمها قد ن�شعر باالنزعاج
�أو حتى بالغ�ضب و قد ن�س�أل �أنف�سنا عن �سبب طلبنا لهذا الفر�ض من الأ�سا�س.
رغم وجود �أ�سباب عديدة جتعلنا نتفادى اعطاء فر�ض كتابي يف مقرراتنا الدرا�سية من الوا�ضح �أن
الكتابة مهمة يف م�ساعدة الطالب على حتقيق الأهداف الأكادميية التي نن�شدها منهم.
ماهي أهمية الكتابة؟

يرى املنظرون يف جمال التعليم ب�أن التعليم عملية ن�شطة و غري �سلبية و برغم هذا فان العديد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعيني يعتمدون على املحا�ضرات فقط كو�سيلة للتدري�س مما يجعل الطالب
متلقني �سلبيني للمعرفة .ومعظمنا ي�ضمن �أهداف مقرره الدرا�سي تطوير قدرة الطالب على تطبيق التفكري
النقدي على مفاهيم املنهج �إال �أن اجللو�س و اال�ستماع للمحا�ضرات فقط ال ينمى تلك القدرات .فتدري�س
كيفية التفكري النقدي ملحتوى �أحد جماالت املعرفة يتطلب جهدا نظرا لأن ذلك النوع من الن�شاط العقلي
يكون جديدا على معظم الطالب (بني  .)2001رغم ذلك ميكن االرتقاء بالطالب مل�ستوى �أعلى من
الأدراك بدعم و ت�شجيع �أن�شطة معينة مثل �أ�سلوب التفكري الالمنطي و حل امل�شكالت و طرح الت�سا�ؤالت و
الأ�سئلة التي حتتمل �إجابات عدة.
هناك طرق عديدة متكن املعلم من حتفيز امل�شاركة الفعالة يف مقرره الدرا�سي و تنمية قدرات
الطالب على التفكري ب�شكل �أف�ضل �أحدهما الكتابة التي ميكن ا�ستخدامها وحدها �أو �ضمن نوعيات
�أخرى من �أ�ساليب التعلم الن�شط مثل التعلم من خالل جمابهة امل�شاكل .فعملية الكتابة ترتبط ب�شكل
وثيق بالتفكري .وقد �أدرك بالفعل العديد من امل�ؤلفني و كبار املفكرين قدرة الكتابة على توليد املعرفة
وتو�ضيحها و فهمها (كوبر و باتون “ .)1997فالكتابة �أداة ملمار�سة التفكري النقدي ويف نف�س الوقت هي
منتج لتو�صيل نتائج هذا التفكري” (بني � ،2001ص .)3وتعد حلقات النقا�ش و�سيلة فعالة ميار�س الطالب
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الكتابة غير األساسية

�أن�شطة الكتابة غري الأ�سا�سية هي طريقة جلذب انتباه الطالب و تعزيز فهمهم (بني  .)2001وقد
تكون مو�ضحة �أو مولدة للأفكار؛ لأنها ت�شجع الطالب على ا�ستك�شاف تفكريه و� /أو توليد �أفكار جديدة عن
مو�ضوع معني .لذا فاال�ستعانة بالكتابة غري الأ�سا�سية خالل املقرر الدرا�سي يتطلب ا�شرتاك الطالب يف
حوار �سواء كان خا�صا (متابعتهم ملا يجرى ب�أعينهم) �أو عاما (ي�شرتكون فيه مع زمالئهم و معلمهم)،
كما ميكن �إجنازه داخل الف�صل �أو خارجه ب�أ�شكال عدة وفى �أي جمال تخ�ص�ص.

أساسيات في التعليم الجامعي

فيها التفكري النقدي كما تعد الكتابة و�سيلة �إعداد للطالب لالنخراط بعمق يف حلقات النقا�ش ال�صفي.
ترى لي�ست (� )2006أن الفرو�ض التحريرية اجليدة هي تلك الق�صرية و املتعددة و التي تتطلب م�ستوى
عال من التفكري املنطقي املنظم و تركز على املفاهيم الرئي�سة باملقرر و حتتمل �أكرث من �إجابة �صحيحة،
و تنق�سم الكتابة يف الف�صل عامة �إىل نوعني �أ�سا�سية و غري �أ�سا�سية.

يرى �سفين�سكى و ماكيت�شى (� )2011أن الكتابة غري الأ�سا�سية ال تثري رهبة الطالب لأنه عادة
تخ�ص�ص لها درجات �أقل من فرو�ض الكتابة الأ�سا�سية �أو ال تخ�ص�ص لها درجات على الأطالق .كثريا ما
نخطئ يف ت�صورنا ب�أن علينا و�ضع درجات على كل ما نكلف به طالبنا �أو �أن علينا قراءة كل ما يكتبونه.
فقراءة و تقييم تلك الكتابات تعتمد بالأ�سا�س على هدفنا منها و نوعية الفر�ض .من املهم �أن نحدد م�سبقا
توقعاتنا من هذا الفر�ض الكتابي غري الأ�سا�سي و نعلم طالبنا بها .كم عدد الفرو�ض التي �ستقر�أها؟ كيف
�ستقيمها؟ ما الذى �ستبحث عنه �أثناء القراءة؟ و ماهي الدرجة املخ�ص�صة للفر�ض بالن�سبة للمجموع
الكلي؟
الكتابة في الفصل

ميكن الكتابة يف �أي وقت داخل الف�صل و ال ت�ستغرق هذه العملية �سوى عدة دقائق .وتعد �أ�سهل طريقة
لدمج الكتابة داخل �أحد املقررات ،فهي ال ت�ستلزم اعدادا مطوال و ميكن تنفيذها يف �أي ف�صل مهما كان
عدد طالبه و ال ت�ستغرق وقتا من املعلم خارج الف�صل .بالإ�ضافة �إىل �أنها تتيح للطالب التفكري يف مو�ضوع
ما قبل الإن�صات ملحا�ضرة �أو البدء مبناق�شة ما مع الزميل اجلال�س بجواره �أو جمموعة �صغرية �أو حتى كل
زمالء الف�صل .و عند ا�ستخدامها قبل املحا�ضرة �أو النقا�ش ت�ساعد يف اعداد الطالب ملا �سي�أتي الحقا و
تن�شط معرفته الأولية و ت�شجعه على التعبري عن �أفكاره و تو�ضيحها �أو كتابة ما لديه من �أ�سئلة �أو توقعات
حول املو�ضوع وهكذا� .أما يف حالة ا�ستخدامها يف نهاية املحا�ضرة فهي ت�ساعد يف التلخي�ص �أو النقا�ش �أو
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طرح �أ�سئلة مل جتب عليها املحا�ضرة  ،كما �أنها ت�ستعيد انتباه الطالب جمددا و الذي رمبا قد قل بعد 10
�أو  15دقيقة من اال�ستماع للمحا�ضرة .عادة ال تخ�ص�ص درجات على الكتابة داخل الف�صل رغم �إمكانية
جمع الأوراق و قراءتها ،و لكن يف حالة رغبتك بعك�س ذلك من الأف�ضل �أن تعلم الطالب.
الكتابة ال�سريعة (حول نقطة حمددة �أو ب�شكل حر و عام) .جوهر هذه الطريقة هو منح الطالب وقتا
من دقيقة �إىل خم�س دقائق للإجابة عن �س�ؤال �أو مناق�شة ما �شرحه املعلم ،وميكن تنفيذ تلك الطريقة يف
�أي وقت من املحا�ضرة و لكنها غالبا ما ت�سبق نقا�ش مع زميل �أو جمموعة .فهي تتيح للطالب التفكري �أوال
يف املو�ضوع و كتابة �أفكاره و من ثم م�شاركتها مع الآخرين و هي تعرف (مب�شاركة الزميل بالأفكار) و تعد
طريقة لت�شجيع امل�شاركة و �إثراء النقا�ش بال�صف .وميكنك ا�ستهالل املحا�ضرة ب�أن تطلب من الدار�سني
التفكري يف مو�ضوع ما خلم�س دقائق و تدوين �أفكارهم ب�ش�أنه �أو قد تتوقف يف املحا�ضرة بني الفينة
و الأخرى و تطلب منهم ذلك .والكتابة العامة �أو احلرة تعطى الطالب احلرية يف اختيار املو�ضوع .فقد
يبد�أ املعلم مثال� :إحدى حما�ضراته يف الكتابة الإبداعية ب�س�ؤال الطالب �أن يكتبوا يف غ�ضون ثالث دقائق
عن �شيء حدث لهم يف اليوم ال�سابق� .أما الكتابة املحددة فتطلب منهم الكتابة عن مو�ضوع بعينه منها
على �سبيل املثال:
فكر يف املخاطر ال�صحية التي حتدثنا عنها بالأم�س و اكتب يف غ�ضون ثالث دقائق عن الطعام الذى
تناولته يف الأربع وع�شرين �ساعة املا�ضية و ت�أثريه على �صحتك.
فكر يف �أهم حدث �أخباري �سمعته يف الأربع وع�شرين �ساعة املا�ضية .و كيف تربطه بالتوجهات
التاريخية التي ناق�شناها ام�س؟
بعد �أن ناق�شنا هذه املبادئ اخلم�س طبقها على نوعية الأن�شطة التي ا�شرتكت فيها بالأم�س.
ق�صا�صة اخلروج .معناها �س�ؤال الطالب بالكتابة باخت�صار عن املو�ضوع (�سواء ب�إجابة �س�ؤال �أو طرح
�س�ؤال �أو تو�ضيح نقطة) قبل نهاية املحا�ضرة مبا�شرة و ت�سليم الورقة عند خروجهم من الف�صل .هذه
الطريقة تفيد يف جمع املعلومات من الطالب .فبالقراءة الع�شوائية لبع�ض تلك الق�صا�صات �ستتعرف
على املفاهيم التي ا�ستوعبوها و العك�س ،و هل قاموا بالتفكري يف املادة العلمية على نحو �صحيح �أم
ال؟ .و من الأمثلة على الأ�سئلة امل�ستخدمة:
بالتفكري فيما ناق�شناه اليوم ماهي املفاهيم التي ت�صلح لال�ستخدام يف تنمية م�صادر الطاقة؟
ماهي املبادئ التي لفتت انتباهك من بني ما ناق�شناه اليوم؟ و ملاذا؟
كيف ميكنك دمج املفاهيم التي ناق�شناها اليوم يف ورقة البحث املطلوبة باملقرر؟
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قد يوزع الطالب الأدوار على �أنف�سهم �أثناء اال�ستماع للمحا�ضرة عندما يكونوا على علم م�سبق ب�أنه قد
يطلب منهم تقدمي فر�ض جماعي كتابة .فقد يقوم طالب بو�ضع �أمثلة على املفاهيم الرئي�سة باملحا�ضرة و
يقوم �آخر بطرح �س�ؤالني حول املو�ضوع و ثالث يعطى �أمثلة على ا�ستخدام هذه املفاهيم يف احلياة الواقعية
وهكذا .وعندما يلتقوا بعد املحا�ضرة ميكنهم م�شاركة �أفكارهم وامتام الفر�ض الكتابي ب�سرعة .عالوة
على ذلك ف�إن معرفتهم امل�سبقة �ستجعلهم �أكرث تركيزا �أثناء املحا�ضرة.

أساسيات في التعليم الجامعي

الكتابة مبعاونة زميل �أو جمموعة �صغرية .هي مبثابة فر�صة تتيح للطالب العمل �سويا لتدوين اجابة
متميزة و ت�شجعهم على اال�ستماع لأفكار بع�ضهم البع�ض و النقا�ش حول املو�ضوع .و تظهر فعالية هذا النوع
من الكتابة عندما يطلب املعلم من الطالب الكتابة عن كيفية ا�ستخدام مفاهيم مت مناق�شتها للتو يف حل
م�شاكل واقعية .فمثال عقب مناق�شة الرتابط الوثيق بني التنمية االقت�صادية والب�شرية ميكن للمعلم تقدمي
�سيناريو عن دولة �صغرية و فقرية و يطلب من جمموعة من الدار�سني حتديد م�شكلتني تعوقان هذه الدولة
اقت�صاديا و توفري حلول لهما .مينح الطالب وقتا كافيا لكتابة �إجابة متميزة من �صفحة واحدة .وبعد ذلك
ميكن ت�سليم الإجابات للمعلم �أو قراءتها بالف�صل �أو كليهما.

ميكن ا�ستكمال فر�ض الكتابة مع زميل �أو جمموعة �صغرية خارج الف�صل حيث ت�سهل �أدوات التقنية
احلديثة التي �سنناق�شها الحقا التقاء الطالب معا بدون حاجة الجتماعهم يف احلرم اجلامعي.
ر�أي الزميل يف الكتابة .ميكن عر�ض الفر�ض الكتابي على الزمالء �سواء داخل املحا�ضرة �أو خارجها
لتلقى �آرائهم ب�ش�أنه �أو لتو�سيع نطاق التفكري بقراءة ما كتبه الآخرون .يف �أحد هذه الفرو�ض و يعرف
«بتمرير الورقة املكتوبة» (مركز الكتابة بجامعة ديالواير  )2011يح�ضر الطالب �إجابتهم على كروت
بحجم  5يف  8و يتم متريرها على �صفوف الطالب بحيث يقر�أ كل طالب خم�س بطاقات .و بعد قراءة
البطاقة اخلام�سة يكتب الطالب تعليقا (قد يكون تقييما �أو �س�ؤاال �أو اقرتاحا مفيد  )...و بعدها ي�ضع
درجة وفقا ملقيا�س حمدد .بعدها يقوم الطالب بتمرير الكروت بالعك�س ا�ستكماال لعملية التقييم بالرتتيب
حتى يعود الكارت ل�صاحبه ،وهذه العملية ت�سمح للطالب بر�ؤية كيفية تعامل الباقني مع الفر�ض املطلوب
للمقارنة و تلقى الر�أي ب�ش�أن ما �أجنزه .وميكن �أي�ضا جمع الكروت و قراءة �أف�ضلها �أمام الف�صل.
الكتابة خارج الفصل

ا�ستكمال الطالب لفرو�ض الكتابة غري الأ�سا�سية خارج الف�صل له عدة فوائد� .أوال� :أنها ال ت�أخذ
من وقت املحا�ضرة .ثانيا :متنح الطالب مزيدا من الوقت للتفكري يف املو�ضوع قبل الكتابة عنه و تتيح
لهم فر�صة تكري�س وقت �أطول للكتابة .ثالثا :توفر الفر�صة للحديث مع الآخرين و القراءة حول املو�ضوع
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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لال�ستعداد للكتابة .وغالبا ما يتم جمع هذه الأوراق و تقييمها بطريقة ما -ولكن قد ال ي�صلح هذا مع
ال�صفوف الكبرية .من املهم للمعلم �أن ي�ضع �أ�سلوبا لتنظيم الأمر حتى ال ي�شعر باالرتباك �أثناء حماولته
مواكبة كل ما يقدمه الطالب من �أوراق (بني  .)2001هناك عدة اقرتاحات لتنظيم قراءة الأوراق متاحة
�أمام املعلم ليختار منها ما يالئمه .وميكن جمع �أوراق كل الطالب و قراءتها و تقييمها كلها �أو جزءا منها
فقط و من ثم قراءة فرو�ض �أخرى للطالب الباقني .و ال يعنى ذلك بال�ضرورة قراءة كل كلمة يف دفرت
املحا�ضرات �أو ال�سجل و لكن ميكن �إلقاء نظرة �سريعة على الأوراق ككل ومن ثم قراءة بع�ض املداخل
والعناوين بالتف�صيل .ويجب �أثناء القراءة تقييم ما �إذا كان الطالب يحل الفر�ض ب�صورة �صحيحة و تدل
�أفكاره على تفكري �صائب �أم ال .كما يجب �أن يظهر تعليق املعلم املكتوب ت�شجيعا للطالب على امل�ضي يف
عمله و �أ�سلوب تفكريه ال�سليم �أو توقعات املعلم ب�أن ينتقل الطالب �إىل املرحلة الثانية الأعلى من التفكري.
�سجالت القراءة .هي طريقة ت�سمح للطالب بالتجاوب مع ما يقر�أونه حيث يقومون بتخ�صي�ص
جانب من ال�صفحة يف دفرت املالحظات لتدوين لب املو�ضوع املكلفون بالقراءة عنه وكتابة قوائم بالأفكار
الأ�سا�سية �أو ملخ�صها وفق توقعات املعلم .كما ميكنهم تدوين ما لديهم من �أ�سئلة والروابط بني املو�ضوع
و القراءات الأخرى �أو جتاربهم ال�شخ�صية و �أي�ضا الأ�شياء التي يرغبون يف مناق�شتها مع جمموعتهم
بالف�صل ،وتدوين ال�سجالت يتطلب من الدار�سني قراءة مت�أنية ملا يدر�سونه و التفكري بعمق يف املحتوى
و هذا مقارنة مبجرد و�ضع خطوط حتت �أجزاء معينة من الن�ص (و الذي قد ال ي�صاحبه بال�ضرورة �أي
فهم) .فعملية الكتابة احلقيقية جترب الطالب على الرتكيز يف عملية التعلم و نبذ ال�سلبية .قد يحتاج
الطالب للدعم و و�ضع نظام لالرتقاء بهم اىل م�ستوى �أعلى من التفكري ميكنهم من البدء يف تدوين �سجل
مقروء .ميكن حتقيق ذلك بو�ضع نقاط �أو �أ�سئلة تر�شدهم لالجتاه الذى ترغب يف �أن ي�سلكوه للتجاوب مع
ما يقر�أونه .ميكنك �أن تطلب من طالبك مثال :الإجابة عن �أ�سئلة كهذه عند تدوينهم لل�سجل:
كيف تربط بني ما قر�أته و حياتك؟
ماهي الفكرة التي كانت لديك حول  .....قبل قراءة الف�صل؟ و هل تغريت بعدها؟
كيف تدعم  /ال تدعم املعلومات بهذا الف�صل مناق�شاتنا بالأم�س؟
كيف �ست�ساعدك املعلومات يف هذا الف�صل يف عملك (حياتك ،اجنازك للمهمة ،كتابتك للتقرير
)...؟
�سجالت التعلم .هي بب�ساطة دفاتر مالحظات يكتب فيها الطالب ب�شكل يومي و ميكن �ضمها
ل�سجالت القراءة �أو املدونات اليومية ال�سريعة �أو حتى التعامل معها على حدة .و ميكن تدوينها داخل �أو
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بالتفكري يف املفاهيم التي ناق�شناها اليوم �أيهم يف ر�أيك ميثل �أهمية �أكرب مل�ستقبلك (كمهند�س،
مدر�س ،طبيب)؟
كيف ترتبط النقاط التي �أو�ضحناها اليوم مع ما حتدث عنه الأ�ستاذ الزائر ام�س؟
ماهي ت�سا�ؤالتك حول متا�شى هذا املفهوم مع ذلك املبد�أ؟
قراءة هذه ال�سجالت من وقت لآخر تعطى املعلم فكرة عن مدى تطور تفكري الطالب �أو عدم
فهمهم .قد يجمع الأ�ستاذ كل ال�سجالت لقراءتها دفعة واحدة كل عدة �أ�سابيع �أو قد يختار بع�ضها لقراءته
كل �أ�سبوع بالتناوب مع مالحظة تغطية كافة ال�سجالت على مدار فرتة زمنية معينة .ان ا�ستقطاع بع�ض
الوقت لكتابة تعليق دقيق للطالب �سيعطيه فكرة عن ر�أى ع�ضو هيئة التدري�س يف عمله و ي�شجعه على
موا�صلة اجلهد .يف ذات الوقت عند كتابة التعليقات على تلك الفرو�ض الكتابية غري الأ�سا�سية يجب الأخذ
باالعتبار الغر�ض منها.

أساسيات في التعليم الجامعي

خارج الف�صل و متثل �سجال ملا تعلمه الطالب يف املحا�ضرة .عادة ما يطلب املعلم من طالبه كتابة هذه
ال�سجالت عقب كل حما�ضرة لتلخي�ص الأفكار الأ�سا�سية �أو النقاط الرئي�سة التي متت مناق�شتها يف ذات
اليوم �أو للإجابة على نقطة �أو �س�ؤال حمدد .قد يركز الطالب و يدونون مالحظاتهم ب�شكل �أف�ضل �إذا
كانوا على علم م�سبق باحتمالية كتابتهم يف �سجل التعلم بعد املحا�ضرة .وفيما يلي مثال على النقاط التي
ميكن ا�ستخدامها لكتابة �سجل التعلم:

كتابة اخلطابات .هي �صورة �أخرى للكتابة خارج الف�صل و تعنى كتابة الطالب خطابات لبع�ضهم
البع�ض و ملعلمهم حول الأفكار و املو�ضوعات ذات ال�صلة مبحتوى املقرر .تلك اخلطابات جتعل الطالب
ي�شعر بعدم القلق عند اجنازه الفرو�ض التحريرية لأن معظمنا مار�س كتابتها من قبل .ت�صبح هذه
الطريقة يف الكتابة �أكرث فعالية اذا كانت حول نقطة �شخ�صية و لي�ست مهنية كما هو متوقع عادة .و يقرتح
بني ( )2001ا�ستخدام مزيج من االثنني لأنه من املمكن ا�ستخدام الكتابة عن مو�ضوع �شخ�صي ك�أ�سا�س
للكتابة املهنية ب�صورة �أف�ضل.
ا�ستخدام �أدوات التقنية للكتابة من �أجل التعلم .تقدم لنا التقنية طرقا متعددة تتيح للطالب ا�ستكمال
و تقدمي فرو�ضهم التحريرية و التفاعل مع بع�ضهم البع�ض من خالل الكتابة .تلك الأدوات مفيدة على
نحو خا�ص يف فرو�ض الكتابة التعليمية .و �أكرثها انت�شارا منذ زمن هي الربيد الإلكرتوين الذي ي�ستخدمه
بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستالم �أعمال طالبهم .وتظهر �أي�ضا �صفحات النقا�ش و املدونات مدى
فهم الطالب للمادة العلمية �أثناء تفاعلهم مع زمالئهم و معلمهم .وهي مبثابة منتديات ي�شاركون فيها
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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ب�أفكارهم و يتبادلون الر�أي يف �أعمالهم .وهى و�سيلة �أف�ضل من املناق�شات التي جتري وجها لوجه؛ لأن
امل�شاركني لديهم الوقت للتفكري فيما يودون التعبري عنه كما توفر للمعلم �سجال متواجدا على الدوام ملا مت
احلديث ب�ش�أنه .و ميكن من خاللها �أن يتفاعل الطالب مع القراءات �أو الأ�سئلة �أو النقاط التي يطرحها
املعلم متاما مثل �سجالت القراءة والتعلم.
�إن�شاء �صفحات الويكي (�صفحات دوائر املعارف وهي �صفحات ت�سمح للزوار بتحرير املو�ضوعات و
تعديلها جماعيا) ،وتعد تلك ال�صفحات �أي�ضا من الأدوات امل�ساعدة �أثناء العمل مع زميل �أو جمموعة
�صغرية ،فبدال من حتديد وقت للقاء خارج ال�صف ميكنهم امل�شاركة من �أي مكان ،كما �أنها ت�ساعد املعلم
على التعرف بدقة على حجم امل�ساهمة التي قام بها كل طالب لإمتام امل�شروع ب�شكله النهائي ،وت�صميم
تلك ال�صفحات بال�شكل املتعارف عليه ي�سمح بتعاون حقيقي و يتيح للطالب فهم دور هذا التعاون و الكتابة
يف بناء املعرفة (كمنجز و بارتون .)2008
تتيح التقنية احلديثة �أي�ضا ا�ستعرا�ض عمل الزمالء و الإجابة عن �أ�سئلتهم �سواء من خالل الربيد
الإلكرتوين �أو غريه من الأدوات .وبهذا ال يكون املعلم بحاجة القتطاع وقت من املحا�ضرات ليتفاعل
الطالب مع كتابات بع�ضهم البع�ض .غري �أنه من ال�ضروري و�ضع نظام ومهام حمددة ال�ستعرا�ض عمل
الزمالء .وملزيد من املعلومات عن كيفية �إعداد الطالب هناك قائمة مب�صادر �إلكرتونية عديدة نذكرها
الحقا.
الكتابة األساسية

هناك عدة عوامل يعتمد عليها قرار ت�ضمني مقررك الدرا�سي لفر�ض �أو �أكرث من الكتابة الأ�سا�سية
منها عدد الطالب نظرا لأنه من الواجب قراءة و تقييم كل تلك الفرو�ض ،كما يتوقع �أن يليها لقاءات
(عرو�ض و مناق�شات) عليها درجات عك�س الكتابات غري الأ�سا�سية ،وت�صلح هذه الكتابات لأي مقرر يف
�أي تخ�ص�ص رغم �أن �شكلها قد يختلف كليا من جمال لآخر� .أي�ضا �إذا مت الإعداد لها و ت�صميمها ب�شكل
جيد ف�سوف تثمر نتائج طيبة تالحظها ما �إن يبد�أ الطالب بت�سليم الأوراق.
ماهي نوعيات تلك الفروض؟

�أف�ضل تلك الأنواع هي ما حتفز الطالب على التفكري و تطبيق ما تعلموه فعلي ًا ال على تكرار احلقائق
و املعلومات ،ويجب ت�صميم فرو�ض الطالب فى امل�ستويات العليا بحيث ت�ستخدم مفردات ذلك العلم.
والحاجة لأن ت�أخذ هذه الكتابات �شكل بحث مطول �أو ورقة بحث �أ�سا�سية يف الفاعة الدرا�سية – ورغم
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دعم كتابات الطالب

ي�صبح دعمك يف الفرو�ض املطولة و ر�أيك طوال عملية كتابة البحث ذا �أهمية �إال �أن ذلك قد ال يكون
مبقدور جميع املعلمني ،و�إذا كان اختيار املو�ضوع مرتوك للطلبة ف�إن اطالعك وموافقتك على املو�ضوع
و نقاط البحث يقل�ص من احتمال اختيار مو�ضوع غري ذي �أهمية مما يقلل من قيمة البحث .وميكن
للمحا�ضرين ا�ستالم م�سودة �أولية لقراءتها و كتابة تعليق عليها لتح�سني البحث .يتبع بني ( )2001طريقة
مغايرة حيث يقر�أ البحث النهائي فقط و لكنه يدعو الطالب �إىل �إعادة كتابته لتح�صيل درجات �أعلى ان
مل يكن جيدا ،و هكذا يعيد قراءة الأبحاث ال�سيئة فقط.

أساسيات في التعليم الجامعي

�أهمية ذلك يف بع�ض الأحيان من املفيد ا�ستعرا�ض نوعيات �أخرى الختيار ما ينا�سب �أهداف التعلم
اخلا�صة بك ،وكمثال ميكن للفر�ض �أن يكون حمددا ب�صفحة �أو �صفحتني ي�ؤيد فيه الطالب �أو يفند
مو�ضوع مثري للجدل يف جمال التخ�ص�ص �أو قد يكتب �صفحة م�ؤيدة و �أخرى معار�ضة لوجهة النظر .وعلى
�سبيل املثال« :ارتفاع درجة حرارة الأر�ض ب�سبب عوامل ب�شرية �أم ال؟» .مثال �آخر :قد يكتب الطالب خطابا
ملحرر �إحدى ال�صحف ردا على مقال يت�ضمن مغالطة يف �أحد املفاهيم العلمية مبجال التخ�ص�ص.

قراءة الطالب لأعمال بع�ضهم و تو�ضيح ر�أيهم فيها (ر�أي الزميل �أو مراجعة الزميل) ميثل دعما لهم
خالل عملية الكتابة .توفر واك  -كلريجن هاو�س( )2011( )1معلومات تف�صيلية عن كيفية ا�ستخدام
طريقة مراجعة الزميل للكتابة بنجاح يف الف�صل .ومن املهم �أن ت�ضع نظاما يتبعه الطالب �أثناء عملية
مراجعة الزميل للكتابة لينا�سب توقعاتك.
التقييم

تقييم العمل الكتابي هو بالت�أكيد من �أ�صعب مهام ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي .يقرتح بني ()2001
جمموعة نقاط لإجراء عملية التقييم ب�سال�سة تبد�أ بالت�أكيد من ت�صميمك للفر�ض بعناية و من ثم حتديدك
الوا�ضح ملعايري التقييم ،و�إعالن الطلبة بكيفية توزيع الدرجات و بالعناوين الرئي�سة وتوفري مناذج لكي
ي�ضعوا عالمة �صح �أمام النقاط امل�ستوفاة ي�ساعدهم على معرفة �أ�سلوب تقييمك للمنتج النهائي و يعينك
على الرتكيز �أثناء القراءة و التقييم .ين�صح بني ( )2001با�ستخدام احلر�ص عند كتابة التعليقات بحيث
تكون موجزة و تبد�أ باملديح � -إن �أمكن .ركز على الأفكار و التنظيم كبداية طاملا تتما�شى مع �أهدافك �أكرث
من �آليات البحث.
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فوائد و سلبيات استخدام الكتابة في التدريس و التعلم

الفوائد
ت�شجيع الطالب على امل�شاركة الفعالة يف عملية التعلم.
تطور قدرة الطالب على التفكري النقدي يف جمال التخ�ص�ص.
تعطى للمعلم فكرة وا�ضحة عما يعرفه و ال يعرفه الطالب.
تعد الطالب للحياة العملية.
ال�سلبيات وكيفية تفاديها
�إعداد و تقييم الفرو�ض التحريرية ي�ستغرق وقتا طويال.
 فرو�ض «الكتابة من �أجل التعلم» ال حتتاج لإعداد مطول و ال حاجة لقراءتها و ميكن ا�ستخدامها مهماكان عدد الطالب.
 ميكن للمعلم اختيار بع�ض الفرو�ض غري الأ�سا�سية ب�صورة ع�شوائية لقراءتها يف كل مرة.قد يتذمر الطالب من الفرو�ض التحريرية.
 ميكن للمعلم �أن ي�ساعدهم يف معرفة �أهمية الكتابة باطالعهم على كتاباته و بيان �أهميتها على مدارحياتهم.
 -دعوة بع�ض اخلرباء يف جمال التخ�ص�ص ملناق�شة �أهمية الكتابة يف عامل اليوم قد يفيد يف �إقناعهم.
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ميكن للكتابة �أن ت�صبح طريقة فعالة يف حتفيز الطالب على التفكري النقدي و التعلم الن�شط ،و رغم
�صعوبة دمج الكتابة يف املقررات الدرا�سية تتوافر م�صادر عديدة مل�ساعدة املعلم على ت�صميم و تنظيم
الفرو�ض التحريرية .لدى الكثري من اجلامعات الآن مراكز للكتابة لها مواقع على الإنرتنت توفر دعما
لأع�ضاء هيئة التدري�س املهتمني با�ستخدام الكتابة يف مقرراتهم .و�إن احلركتني املعروفتني «با�ستخدام
الكتابة يف املقرر الدرا�سي» ( )2و «ا�ستخدام الكتابة يف فروع املعرفة املختلفة»( )3تظهران �أهمية تعلم
الطالب مهارات الكتابة الأ�سا�سية و كذلك �ضرورة ت�شجيعهم على ا�ستخدام الكتابة يف فروع املعرفة
املختلفة لأثبات قدراتهم على التفكري النقدي وتطويرها .عالوة على ما �سبق:
 ت�شجع الكتابة اخلا�صة بتعلم الأن�شطة على امل�شاركة الفعالة و التفكري النقدي. -ميكن �إجناز فرو�ض الكتابة غري الأ�سا�سية داخل �أو خارج الف�صل.

أساسيات في التعليم الجامعي

ملخص

 املعلم لي�س بحاجة لقراءة كل الكتابات غري الأ�سا�سية اخلا�صة بالطالب. توفر التقنية احلديثة للطالب �أدوات للكتابة و التفكري والتي ميكن ا�ستخدامها لدعم �أهداف املقررالدرا�سي.
 -ت�ساعد فرو�ض الكتابة الأ�سا�سية يف تطوير قدرات الطالب على الكتابة يف جمال التخ�ص�ص.
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