تدريس الفصول الكبيرة بفعالية
أساسيات في التعليم الجامعي
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير

1

تدريس الفصول الكبيرة
بفعالية
ت�أليف :ريجان �أ .ر .جارجن
جامعة وي�سكون�سون – جرين باى

تدريس الفصول الكبيرة بفعالية

جميع حقوق الطبع حمفوظة
عمادة تطوير املهارات
1434هـ 2013 -م
6

تدريس الفصول الكبيرة بفعالية
أساسيات في التعليم الجامعي

تدريس الفصول الكبيرة بفعالية

قد يبدو للوهلة الأوىل �أن التدري�س هو التدري�س بغ�ض النظر عن عدد الطالب بالف�صل ،فقد يجادل
البع�ض ب�أنه طاملا با�ستطاعة املعلم تو�صيل املعلومات بنجاح و �شرح املعادالت و العمليات و تغطية
نقاط املقرر لف�صل قوامه خم�سة طالب ي�ستطيع كذلك لف�صل من � 10أو � 20أو � 30أو � 100أو حتى 1000
طالب ف�أكرث .ورغم �إمكانية ا�ستخدام تقنيات التدري�س الفعال بنجاح يف الف�صول ال�صغرية و الكبرية
على حد �سواء اال �أن الأخرية متثل حتديا ي�ستلزم اهتماما �أكرب .وميكن �شرح معلومات بعينها لأي عدد
من الطالب بنف�س الطريقة اال �أنهم ال ي�ستوعبون نف�س القدر منها �إذا اختلف عدد الدار�سني بالف�صل
(البيانات الناجتة عن هذه الدرا�سة غري وا�ضحة) ،فالف�صول الكبرية تفتقر لوجود عالقات �شخ�صية بني
�أفرادها ،و تت�سبب يف العديد من امل�شاكل التنظيمية ،كما �أنها حتد ب�شدة من الأن�شطة التعليمية التي ميكن
ا�ستخدامها لإثارة حما�س الطالب نحو املادة (مثل :النقا�ش اجلماعي) �أو الختبارهم (فهي عادة ت�ستلزم
ا�ستخدام االختبارات ذات اخليارات املتعددة) .وت�ستخدم الف�صول الكبرية عادة يف اجلامعات والكليات
حيث ي�ستطيع ع�ضو هيئة تدري�س واحد القيام بالعمل مما يوفر له الوقت و للجامعة املال� ،إال �أن هذا
ي�ستدعي ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات و �أ�ساليب معينة ؛ الأمر الذى ي�ؤكد عليه وجود كتب متخ�ص�صة تعنى
يف الأ�سا�س بتدري�س الف�صول الكبرية هذا بالطبع بجانب الكتب التي تركز على ن�صائح التدري�س عموما.
وكمثال على الكتب املتخ�ص�صة (هيبرن 2007؛ �ستانلى و بورتر � )2002أما الكتب العامة فمثل (دافي�س
2007؛ �سفني�سكى و ماكيت�شى  .)2011يف هذا الكتيب �سا�ستعر�ض يف البداية حتديات تدري�س الف�صول
الكبرية و من ثم �س�أركز على مكونات و عنا�صر معينة مثل جذب انتباه الطالب و طرق التقييم.
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قبل البدء بحضور الفصول

يتعني عليك اتخاذ عدد من القرارات الهامة اخلا�صة بالتدري�س قبل دخولك للف�صول و بخا�صة
الكبرية منهم .عليك االنتهاء من �صياغة �أهداف التعلم و حتديد ما ترغب يف تعليمه لطالبك بدقة و
من ثم ت�صيغ املقرر الدرا�سي حوله .ت�شتمل هذه اخلطوة الأخرية على اختيار الكتاب الدرا�سي �أو املادة
املقروءة وو�ضع جدول زمنى لتغطية املو�ضوعات ونوعية االختبارات و عددها .بعد كل هذه القرارات
الكبرية ت�أتى طريقة �إعدادك لكل حما�ضرة و نوعية التقنيات امل�ستخدمة و كيفية م�شاركة الطالب بها
الو�سائل التي جتعل حما�ضراتك ذات قيمة يحر�ص عليها الطالب .كل ما �سبق هو �أ�سئلة عامة تنطبق على
الف�صول الكبرية بوجه خا�ص نظرا ل�صعوبة اجراء تعديالت �أثناء تدري�س املقرر.
من الي�سري �إجراء تعديل و �إعالن كل الطالب به يف الف�صول ال�صغرية و لكن هذا ال ينطبق على
الف�صول الكبرية التي قد يتغيب فيها بع�ض الطالب �أو ال ين�صتون اليك �أثناء الإعالن عن �أمر ما� .أما يف
الف�صول ال�صغرية فعادة ما يكون الطالب كلهم �آذانا �صاغية لك بحكم قربك منهم و معرفتك بكل واحد
فيهم .و�إن اجلهد املبذول للتوا�صل ولتقييم طالب الف�صول الكبرية يجعل من الع�سري التفكري يف �أ�سلوب
التدري�س حاملا بد�أت حما�ضراتك .لذلك عليك كمعلم �أن تفكر بعمق �أثناء ال�شهور القليلة التي ت�سبق �أوىل
حما�ضراتك معهم ،وهذا ال يعنى ا�ستحالة �إجراء بع�ض التعديالت �أثناء املقرر كل ما يف الأمر �أن هناك
�صعوبات يف �إجرائها و�إعالنها للدار�سني .وهناك اعتبارات عامة يجب �أخذها باحل�سبان قبل البدء ب�أول
حما�ضرة منها:
• املحتوى الذي �ست�ضمنه يف املقرر الدرا�سي :يف الف�صول الكبرية يتباين الطالب كثريا يف
م�ستوى حتفيزهم و قدراتهم و ذكائهم .و�إذا كنت تخطط لتغطية حمتوى �ضخم فلن يكون لديك
الوقت املتاح للتحدث بعمق و�شرح املفاهيم بالتف�صيل والعك�س �صحيح .ونتيجة لهذا قد ال ي�ستوعب
بع�ض الطالب املادة العلمية؛ حيث ي�صعب عليهم يف الف�صول الكبرية الت�صريح بعدم فهمهم �أو
برغبتهم يف �أن تبطئ من وترية ال�شرح .وت�شري الدرا�سات �أن الرتكيز بعمق على مفاهيم �أقل
يحفز الطالب على التعلم و يزيد من ا�ستيعابهم يف ف�صول الكيمياء و الأحياء الكبرية (نيل�سون
.)1999
• ترتيب املو�ضوعات بت�سل�سل منطقي :لي�س من ال�ضروري االلتزام برتتيب املو�ضوعات ح�سبما وردت
يف الكتاب املقرر .ف�إعادة ترتيبها �أحيانا يجعل املادة �أكرث �سهولة وخا�صة عند تدري�س عدد كبري
من الطالب.
• التمكن من املادة :حتى يف الف�صول الكبرية قد يطرح الطالب الأ�سئلة (م�شاركة الطالب يف
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• اتخاذ قرار ب�ش�أن الت�سجيل ال�صوتي للمحا�ضرة� :أحيانا يتغيب بع�ض الطالب عن حما�ضرة ما ثم
يحاولون اال�ستماع �إىل ن�سخة م�سجلة منها� .أي�ضا قد يرى البع�ض ممن يجد �صعوبة يف الرتكيز
يف الف�صول الكبرية من املفيد �إعادة اال�ستماع ل�شرحك �أثناء املذاكرة .ولهذا عليك و�ضع �سيا�سة
خا�صة بذلك ح�سبما يروق لك .وكال اخليارين مفيدان للطالب و لي�س لهما ت�أثري يذكر على ن�سبة
ح�ضورهم.
• التفكري يف قدرات و اهتمامات طالبك :يف الف�صول الكبرية ال ميكنك �أن ت�سهل �أو ت�صعب املادة
العلمية ب�شدة و�إال �ستفقد اهتمام الطالب .وعليك مراعاة مدى ا�ستعدادهم .ف�إن مل تكن على علم
به خطط لإجراء تقييما مبدئيا و �آخر الحقا (وجود مقايي�س لتقييم �أ�سلوب تدري�سك و مقررك يف
بداية الف�صل الدرا�سي ي�ساعد الطالب على معرفة كيفية املذاكرة).

أساسيات في التعليم الجامعي

الف�صول الكبرية هدف ذو قيمة) .ان عدم معرفتك للإجابة �أو نق�ص ثقتك ي�شتت الطالب و
ي�ستهلك وقتا و يحتم عليك اعادة ترتيب املحا�ضرة يف التو �أمام الطالب مما قد ي�شكل �ضغطا
على �أع�صابك .ولذا متكن من مادتك العلمية للحد من هذه املواقف امل�سببة للإحباط.

• �إعداد خطة مف�صلة باملنهج للطالب :من املهم �أن تكون �سيا�ساتك و توقعاتك و�أهدافك التعليمية
وا�ضحة للغاية .هل �سيكون لديك �سيا�سة خا�صة بح�ضور الطالب؟ كيف �ست�سجل ح�ضورهم؟ و ما
هو معيار التقييم؟ كم عدد االختبارات و عدد الأ�سئلة يف منها؟ كيف �سيتوا�صل الطالب معك؟
هذا ال�س�ؤال الأخري على قدر كبري من الأهمية خا�صة يف الف�صول الكبرية التي قد ي�شعر فيها
بع�ض الطالب باخلجل من احلديث �أمام اجلميع.
• زيارة قاعة الدر�س قبل �أول حما�ضرة :هذا من �ش�أنه التقليل من توترك وزيادة ارتياحك� .إذا
كنت تخطط ال�ستخدام �أدوات التقنية احلديثة فتعرف على كيفية ت�شغيلها لتفادي احلرج �أمام
طالبك يف �أول لقاء بهم .ب�إيجاز معرفتك بقاعة الدر�س يجعلك �أكرث ارتياحا.
أول محاضرة

تظهر الأبحاث القدمية يف علم النف�س االجتماعي �أن االنطباعات الأوىل تدوم ،وتتفق الآراء التي
�أخذت بعد م�شاهدة مقطع �صامت مدته خم�س دقائق لأحد املعيدين يف �أول حما�ضرة له مع التقييم الذى
ح�صل عليه يف نهاية الف�صل الدرا�سي (امبادى وروزنثال  .)1993بناء على ما تقدم ف�إن �أول حما�ضرة
مهمة للغاية؛ خطط لكل دقيقة فيها ،ويتوقع الطالب يف الف�صول الكبرية اجللو�س و عدم امل�شاركة.
�إن مل يكن الطالب يعرفونك �أو در�سوا معك �سابقا ف�سيكونون �شغوفني مبعرفة �أ�سلوبك و كيفية �سري
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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حما�ضراتك م�ستقبال لتحديد مقدار اجلهد الذي �سيبذلونه ا�ستنادا �إىل انطباعاتهم عن �أول حما�ضرة
ومدى اهتمامهم باملادة ،ويتوقع بع�ض الطالب �أال تثري املادة اهتمامهم نظرا لكرثة عدد الدار�سني
بالف�صل ولكنك ت�ستطيع متهيد الطريق لتجربة تعليمية متميزة �إذا بد�أت �أول حما�ضرة لك ب�شكل جيد.
و �إليك بع�ض الن�صائح ب�ش�أن ذلك:
• �ضع بع�ض القواعد اخلا�صة ب�آداب احل�ضور :ال�سلوكيات غري الالئقة مثل :التحدث �أثناء ال�شرح
و الت�أخري �أو االن�صراف مبكرا �أو كتابة الر�سائل الن�صية �أو الأكل ميكنها �أن ت�شتت انتباهك و
ت�ضعف تركيز الطالب .ا�ستثمر بع�ض الوقت من �أول حما�ضرة يف �شرح امل�سموح و املمنوع.
• ا�ستخدم كل وقت املحا�ضرة ب�شكل جيد :بع�ض املعلمني ي�شرحون خطة املنهج ومن ثم ي�صرفون
الطالب وبهذا يفقدون فر�صة حتفيز الطالب جتاه املادة .قم بالتخطيط لأول حما�ضرة جيدا.
 ال ت�شرح خطة املنهج يف البداية و لكن �أبد�أ ببع�ض الأمثلة املثرية لالهتمام والتي �سيتناولهااملقرر الدرا�سي .خ�ص�ص �آخر  15دقيقة �أو نحوها ل�شرح خطة املنهج و �إجابة الأ�سئلة.
 ا�ستخدم و�سائل اي�ضاح بقدر امل�ستطاع جلذب انتباه الطالب يف �أول حما�ضرة .اعر�ض مقطعفيديو ق�صري �أو �أكرث.
 قم با�شراك �أكرب عدد من الطالب :اخلق حركة يف الف�صل .اجعلهم يرفعون �أيديهم عندال�س�ؤال �أو يقفون عند الإجابة� .أطرح �أ�سئلة متنوعة على طالب خمتلفني.
• اكتب قائمة مراجعة بالنقاط الأ�سا�سية (قائمة حتقق) :وهذا لتتذكر الأ�شياء الكثرية التي عليك
اجنازها يف �أول حما�ضرة .عدد الطالب الكبري قد يحد من قدرتك على الرتكيز وخا�صة يف �أول
حما�ضرة لك معهم .اكتب قائمة بكل ما تود اجنازه �أو احلديث عنه يف �أول يوم و ا�ستعر�ضها قبيل
دخولك الف�صل (و اجعلها يف متناول يديك �أثناء املحا�ضرة).
عزز التواصل الشخصي

من �أكرب امل�شاكل يف الف�صول التي يفوق عددها �ستني طالبا هي �شعور الدار�سني ب�أن املعلم ال يهتم بهم
ك�أ�شخا�ص ،ومن امل�ستحيل على املعلم يف تلك الف�صول �أن يويل اهتماما بكل طالب على حدة .ورغم ذلك
هناك و�سائل متعددة لإ�شاعة جو من التقارب متاما مثل الف�صول ال�صغرية .هناك عدة ا�سرتاتيجيات
ميكن ا�ستخدامها يف �أول حما�ضرة و ما يليها:
• تذكر �أ�سماء �أكرب عدد من الطالب :تعد هذه �أف�ضل و�سيلة لإر�ساء روح التوا�صل ال�شخ�صي ،و هي
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 التقط �صورا للطالب يف �أول يوم و هم يحملون كروتا ب�أ�سمائهم و من ثم ا�ستخدمها حلفظبع�ض الأ�سماء اجلديدة قبيل كل حما�ضرة .ي�ستحق الأمر �أن تق�ضى ب�ضع �ساعات يف بداية
الأ�سبوع الأول من الدرا�سة يف حفظ الأ�سماء� .سيقدر لك الطالب ذلك كثريا و �سيبذلون
جهدا �أكرب يف مادتك ب�سبب هذا .اطلب من الدار�سني عدم تغيري �أماكنهم و ا�ستكمل خريطة
املقاعد ب�أ�سماء الطالب حتى تناديهم بها طوال الف�صل الدرا�سي.
• ق�سم الطالب ملجموعات �أ�صغر :افعل ذلك على الأقل مرة واحدة �أ�سبوعيا ليتعرفوا �أكرث على
بع�ضهم البع�ض و تتاح �أمامهم فر�صة التحدث يف جو مريح (ي�ضم اثنني �أو ثالثة من الزمالء
مقارنة بكامل طالب الف�صل).
• ار�سل ر�سالة �إلكرتونية للجميع قبل �أول حما�ضرة تطلعهم ببع�ض املعلومات عنك و عن مادتك
للبدء يف ت�شكيل �أول االنطباعات.

أساسيات في التعليم الجامعي

ال حتتاج �إىل ذاكرة قوية فهناك بع�ض احليل منها:

• عقب كل اختبار وبخا�صة الأول �أر�سل ر�سالة بريد �إلكرتوين للرا�سبني و حاول التعرف على
�سبب اخفاقهم (عدم املذاكرة �أو عدم الفهم  .)...و باملثل لأف�ضل خم�سة طالب (�أو �أكرث �إن
ا�ستطعت) .هذا اجلهد يبني للطالب �أنك تهتم بنجاحاتهم واخفاقاتهم و�أنهم ميثلون لك �أكرث
من جمرد �أ�سماء بك�شوف الطالب.
• ليكن و�صولك �إىل الف�صل مبكرا و امكث قليال بعد انتهائه لتتيح للطالب فر�صة احلديث �إليك
وجها لوجه .واذا و�صلت مبكرا �أظهر للطالب �أنك تتقبل �أ�سئلتهم ب�أن ترتب �أدواتك �سريعا و من
ثم تتجول يف �أرجاء الف�صل متحدثا �إليهم.
• ا�ستخدم �أدوات التقنية خللق ترابط بينك و بني الطالب بع�ضهم البع�ض .ا�ستخدم برامج
احلا�سوب اخلا�صة ب�إدارة املقرر لأ�شراك الطالب يف جمموعات النقا�ش �أو للإجابة عن الأ�سئلة.
و�إن كان لديك معيدين فكلف كل واحد منهم مبجموعة �صغرية و اجعله م�سئوال عن متا�سك و ت�آلف
املجموعة (مثال :ب�إقامة جل�سات مراجعة �أو نقا�ش للمادة).
• ميكنك تكوين جمموعة ت�ضم طالبك على الإنرتنت لي�شاركوا يف مقاطع الفيديو �أو الأخبار
املت�صلة باملادة �أو مبا مت مناق�شته يف الف�صل ،وكلما تعددت فر�ص التوا�صل بني الطالب خارج
الف�صل حول املادة زاد م�ستوى اهتمامهم بها.

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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إعداد المحاضرة بشكل يجذب االهتمام

جذب اهتمام الطالب ذو �أهمية يف كل الف�صول و بخا�صة الكبرية منها ،بالطبع �أنت تريد من طالبك
تقدير وقت املحا�ضرة والتطلع حل�ضورها واال�ستفادة منها .فالف�صول الكبرية جتعل ا�ستخدام �أن�شطة
التعلم الن�شط �أمرا �صعبا و لكنه لي�س مب�ستحيل؛ امل�س�ألة كلها منوطة باملعلم .فيما يلى بع�ض الإر�شادات
لتحقيق ذلك:
• ا�ستخدم و�سائل خمتلفة لعر�ض املحا�ضرة :ال تتحدث على الدوام ب�شكل رتيب و تقليدي بل
اطرح الأ�سئلة و�أجب عليها وا�ستخدم تدريبات متنوعة جتذب االنتباه (باركلى  )2010لتق�سم بها
املحا�ضرة اىل وحدات �أ�صغر.
 عدل من وترية و طبقة �صوتك �أثناء احلديث حتى ال يعتاد الطالب على نربة �صوت واحدة. ا�ستخدم �إ�شارات اليدين لإ�شاعة احليوية و جذب انتباه الطالب.• ا�ستفد من �إيجابيات �أ�سلوب �إلقاء املحا�ضرة التقليدي :الذى يتيح لك �شرح املادة ب�شكل من�ضبط
و منظم.
• احذر من �سلبيات �أ�سلوب �ألقاء املحا�ضرة التقليدي :من ال�صعب جذب اهتمام الطالب الذين
يجل�سون ملجرد تدوين ما تقوله بدون التفكري بعمق يف املعلومة .وتوقف بعد �شرح كل نقطة مهمة
و ت�أكد من ا�ستيعابهم لها.
• ال تلق حما�ضرة تقليدية طوال الوقت :بل طعمها ب�أمثلة مرئية وت�أكد من ا�شتغال الطالب يف كل
حما�ضرة و لو ب�إجابة �أ�سئلة مب�ساعدة زمالئهم (�أو بحل تدريب جماعي �أو اختبار ق�صري مثال).
ت�أكد من �أن كل حما�ضرة حتوى اي�ضاحا �أو مثاال واحدا على الأقل :الأمثلة املرئية �أو الق�صة املثرية
من �أكرث ما يتذكره الطالب كما �أنها تعمق فهمهم للفكرة املجردة.
• �صمم حما�ضرتك لت�ستقبلها الآذان ال العيون :ت�أكد من عدم و�ضعك معلومات �أكرث من الالزم
يف �شرائح العرو�ض �أو �شفافات الربوجيكتور .فمعظم الطالب �سين�شغلون بنقل املادة ب�أ�سرع ما
ميكنهم و ال ين�صتون ملا تقول .لهذا دون النقاط باخت�صار على ال�شرائح و من ثم ا�ستطرد يف
�شرحها عندها �سين�صت الطالب ملا تقوله و بعدها �سيكتبون النقاط الرئي�سة .وت�شري الأبحاث
احلديثة �أن ال�شرائح التي حتوى الكثري من ال�صور و احلركة ت�شتت انتباه الطالب عن املادة
العلمية املكتوبة عليها (الفا�سيور و �سوير .)2006
• نظم املحا�ضرة ب�شكل جيد :يف الف�صول الكبرية يت�شتت انتباه الطالب ب�سهولة لهذا ابد�أ كل
12
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• حترك يف قاعة الدر�س :فكلما اقرتبت من الطالب زاد تركيزهم معك .تنقل بني ال�صفوف.
يجيب الطالب عن �أ�سئلة �أكرث اذا وقفت بجانبهم .عندما يبقى املعلم يف مقدمة الف�صل �أو
الأ�سو�أ منه -يقف خلف من�صة القراءة طوال الوقت ي�شعر من يجل�سون فى اخللف باالنف�صالعن العملية التعليمية.
زيادة أنشطة التعلم النشط

رغم �أنك ت�ستطيع جذب انتباه الطالب ملحا�ضرة تقليدية مت الأعداد لها جيدا يجب �أال يعوق الف�صل
الكبري حماولتك يف توفري �أن�شطة التعلم الن�شط للطالب .يجب جذب الطالب ملحتوى املقرر و حثهم على
العمل عليه .و اليك بع�ض الن�صائح ب�ش�أن ذلك:

أساسيات في التعليم الجامعي

حما�ضرة بذكر اخلطوط العري�ضة و ما تود �إجنازه و م�سار املحا�ضرة ،خل�ص �أي�ضا ما تناولته
املحا�ضرة ال�سابقة ،و �أخريا �أنه املحا�ضرة مبوجز ملا مت �شرحه و اختتم بجملة عن مو�ضوع
املحا�ضرة التالية.

• خطط للقيام ب�أحد �أن�شطة التعلم الن�شط يف �أول حما�ضرة .فهي �ستحدد طبيعة �سري املحا�ضرات
التالية و حتث الطالب على امل�شاركة و عدم االكتفاء باجللو�س يف �صمت.
• ا�ستخدم العمل الثنائي :كلف الطالب بواجب للمحا�ضرة التالية ي�شتمل على بع�ض القراءات وو�ضع
�أ�سئلة عليها و يف املحا�ضرة التالية يقوم زميل الطالب ب�إجابة تلك الأ�سئلة و العك�س �صحيح.
• ا�ستخدام «تدري�س الزمالء» :قامت بع�ض كليات الكيمياء و الفيزياء بتعديل �أ�سلوب تدري�س
املقررات التمهيدية يف الف�صول الكبرية بتق�سيم الطالب ملجموعات تدر�س لبع�ضها البع�ض
(تعرف بتدري�س الزمالء) .ميكنك تق�سيم الف�صول الكبرية ملجموعات �صغرية تدر�س لبع�ضها
�أجزاء من الدر�س بينما ت�شرف �أنت على العملية برمتها وجتيب عن الأ�سئلة ال�صعبة.
• �شكل جمموعات عمل و اعط لكل منها م�شكلة ي�ستلزم حلها توظيف معلومات املقرر .قم بعمل
ذلك مبعدل حما�ضرة و حما�ضرة.
• �أجر مناق�شة �أمام الف�صل بني جمموعتني لديهما وجهتي نظر خمتلفتني حول مو�ضوع ما.
• �أطلب من اجلميع �أجراء ع�صف ذهني حول �س�ؤال تطرحه� .شجع الطالب على الو�صول لأكرب
عدد ممكن من احللول (دافي�س  .)2009زودهم بالتوجيهات:
 الكم هو الهدف.عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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 ال ميكن نقد �أي اقرتاح. الأفكار الع�شوائية م�سموح بها. فاجىء الطالب ب�إنهاء الدر�س قبل موعده بن�صف �ساعة و ابد�أ معهم نقا�شا حرااستخدام وسائل التقنية بشكل فعال

ا�ستخدام �شرائح العر�ض اجلذابة و العديد من املرئيات ميكنه جذب انتباه الطالب وي�ساعدهم على
الرتكيز .ميكن ا�ستخدام و�سائل التقنية يف الف�صول الكبرية بعدة طرق منها:
• �أهتم ب�إخراج �شرائح العر�ض ب�شكل جذاب و الفت للنظر على �سبيل املثال �أكتب بخط �أ�سود
بعر�ض ال يقل عن  24على خلفية �صفراء و ال ت�ضمن ال�شريحة الواحدة الكثري من املعلومات.
• ال تكرث من ا�ستخدام ال�صور و مقاطع الفيديو� :شرائح العر�ض املليئة بال�صور ميكنها �أن ت�شتت انتباه
الطالب عن املادة العلمية ،وعلى نف�س املنوال ال ت�ضمن حما�ضرتك الكثري من مقاطع الفيديو.
• فكر يف ا�ستخدام نظم جتاوب الطالب بالف�صل « - CRSالكليكرز”؛ و التي ت�سمح لهم بالإجابة
على الأ�سئلة التي تطرحها بال�ضغط على الأجهزة .يتيح ذلك للمعلم قيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب
للمو�ضوع حتى ي�ستمر يف مناق�شته و �شرحه �أو ينتقل لنقطة جديدة.
• �أ�ستخدم برامج احلا�سوب اخلا�صة ب�إدارة املقرر :معظم اجلامعات الأن لديها هذه الربامج و
التي ميكن ا�ستخدامها لأجراء املناق�شات وتق�سيم الطالب ملجموعات وعر�ض املزيد من الأمثلة
ال�سمعية و املرئية.
• قم ب�إعداد العر�ض التقني ب�شكل جيد :قدم العر�ض ب�شرح يبني الغر�ض منه و ما يجب الرتكيز
عليه ،ومن الأف�ضل �إذا كان العر�ض طويال �أن تعر�ض على الطالب �أ�سئلة ليجيبوا عليها من خالل
العر�ض؛ و بعد انتها�ؤه تفح�ص مدى �صحة الأجوبة.
عملية التقييم في الفصول الكبيرة

من ال�صعب ا�ستخدام االختبارات املقالية �أو حتى التي تتطلب �إجابات ق�صرية يف الف�صول الكبرية
لهذا عادة ما ي�ستخدم الأ�ساتذة االختبارات ذات اخليارات املتعددة (عادة من  4:3اجابات لكل �س�ؤال).
و رغم �أن هذه النوعية من االختبارات ال غبار عليها حيث ميكن كتابة �أ�سئلة دقيقة متعددة اخليارات لأى
م�ستوى من م�ستويات التعلم (دافي�س 2009؛ �سفني�سكى و ماكيت�شى  )2011اال �أنه من الأف�ضل ا�ستخدام
طرق خمتلفة للتقييم .منها على �سبيل املثال:
14
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• ا�ستخدم «تقييم الزميل» :كلف الطالب جميعا بكتابة بحث �صغري ومن ثم يقوم كل طالب بالتعليق
على بحث زميله وفقا لنظام ت�ضعه بنف�سك.
• كلف الطالب ب�أحد الفرو�ض التحريرية يف الف�صل والتي ميكنك االطالع ب�سرعة على م�ضمونها
وتخ�صي�ص درجة عليها ،وهذه الطريقة و�إن قل ا�ستخدامها توفر فر�صة �أمام الطالب للكتابة
والتعبري عن الأفكار التي فهموها ب�شكل �أف�ضل من االختبار ذو اخليارات املتعددة.
يف الف�صول الكبرية تزداد احتماالت الغ�ش بني الطالب .لهذا عليك �أخذ االحتياط للتقليل من تلك
االحتماالت مثل عمل عدة مناذج من االختبار ملنع الغ�ش بني الطالب املتجاورين .بع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،كذلك يطلب من الدار�سني اح�ضار بطاقاتهم اجلامعية ل�ضمان ح�ضور الطالب
امل�سجلني فقط لالختبار.

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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• االختبارات اجلماعية� :أطلب من جمموعة �صغرية من الدار�سني �أو من كل طالبني معا التعاون
حلل اختبار واحد .هذه الطريقة ت�سمح لهم  /لهما مبناق�شة الإجابة وم�شاركة معلوماتهم و
معارفهم ،ولكن ال ت�ستخدمها يف االختبار النهائي.
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ملخص

الف�صول الكبرية كما ال�صغرية تتطلب نف�س مهارات التدري�س اال �أن الأوىل ترتبط بعدد من املتغريات
التي يجب �أخذها يف االعتبار على النحو املذكور �آنفا .اجماال هناك عدة �أفكار �أ�سا�سية يجب �أخذها
باحل�سبان (هيبرن :)2007
• الف�صول الكبرية ال يجب االرجتال فيها �أو و�ضع خطتها بالتدريج على مدار الف�صل الدرا�سي.
• االلتزام مهم (�ألتزم بخطة تدري�س املنهج �أو مبا قلته للطالب يف بداية الف�صل الدرا�سي).
• �سجل كل ال�سيا�سات التي ت�ضعها كتابة ووزعها على الطالب كجزء من خطة املنهج.
• ل اتركز ب�شكل مبالغ فيه على الطالب ال�ضعاف و تهمل �أولئك الراغبني فعال يف التعلم.
• خذ ما يلزمك من الوقت للإعداد لتدري�س الف�صول الكبرية.
• فكر مليا يف طريقة �سري كل حما�ضرة و دون مالحظاتك حول التغريات املمكنة يف حالة تدري�سك
لنف�س املو�ضوع مرة ثانية.
تدري�س الف�صول الكبرية ي�ستلزم وقتا و جهدا كبريين .على املعلم التفكري يف جوانب االختالف بني
تدري�س الف�صول الكبرية و ال�صغرية قبل بدء املحا�ضرات وو�ضع خطة وفقا لهذا .عملية تدري�س الف�صول
الكبرية  -مثل كل �أ�شكال التدري�س – تتطلب جهدا و اهتماما و لكنها تتح�سن باملمار�سة و التفكري املت�أين
بها.
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Ambady, N., & Rosenthal, R. (1993). Half a minute: Predicting teacher evaluations
from thin slices of nonverbal behavior and physical attractiveness. Journal of Personality
and Social Psychology, 64(3), 431441-. doi:10.10373514.64.3.431-0022/

هذه املقالة غري احلديثة عن علم النف�س االجتماعي تبني �أن االن�سان بحاجة لربهة ق�صرية لتكوين
ر�أى ما عن �شخ�ص �آخر؛ هذا الر�أي ال يتغري ب�سهولة بعدها .و تقدم هذه املقالة درا�ستني لهذه الظاهرة
�أحدهما عن �أ�ساتذة بكلية للدرا�سات العليا و �أخرى عن مدر�سني باملرحلة الثانوية.
Barkley, E. F. (2010). Student engagement techniques: A handbook for college
faculty. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

يوفر هذا الكتيب عدد من الأن�شطة التي تهدف لزيادة التعلم الن�شط بالف�صل .ميكن ا�ستخدام التدريبات
الواردة يف عدد كبري من فروع العلم حيث تتنوع فى الطول من دقائق قليلة اىل ع�شرين دقيقة ف�أكرث.

أساسيات في التعليم الجامعي

نبذة عن بعض المراجع

Davis, B. G. (2009). Tools for teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

هذا الكتاب هو خال�صة وافية لن�صائح تغطى كل اجلوانب الرئي�سة للتدري�س يف ف�صول ق�صرية وخمت�صرة،
وتقرتن املقرتحات ب�أبحاث عملية كلما �أمكن ذلك .كما يحوى الكتاب ق�سما عن تدري�س الف�صول الكبرية
يناق�ش فيه مو�ضوعات مثل� :إلقاء املحا�ضرة وو�ضوح ال�شرح وتعزيز التوا�صل ال�شخ�صي يف الف�صول الكبرية.
Golding, J. (2001). Teaching the large lecture course. In D. Royse (Ed.) Teaching tips for
college and university instructors: A practical guide (pp. 95120-). Boston, MA: Allyn & Bacon.

هذا الف�صل عن التدري�س هو جزء من كتاب يحوى مقاالت لكتاب عدة .يغطى الف�صل كل املو�ضوعات
الأ�سا�سية يف تدري�س الف�صول الكبرية .و للم�ؤلف جزئية قيمة على وجه اخل�صو�ص حول �صعوبات اجراء
االختبارات يف الف�صول الكبرية و ن�صائحه ب�ش�أن ذلك.
Heppner, F. (2007).Teaching the large college class: A guidebook for instructors
with multitudes. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

كتاب يتميز بال�سهولة حيث ي�أخذك اىل كل النقاط الرئي�سة اخلا�صة بتدري�س الف�صول الكبرية .م�ؤلف
الكتاب �أ�ستاذ متخ�ص�ص يف علم الأحياء و ذو خربة طويلة يف تدري�س ف�صول ي�صل عدد طالبها اىل
الألف .و يركز على �أداء املعلم كممثل و يهتم �أي�ضا باال�ستخدام الفعال و الناجح لو�سائل االت�صال.
Levasseur, D. G., & Sawyer, J. K. (2006). Pedagogy meets PowerPoint: A
research review of the effects of computer generated slides in the classroom. Review
of Communication, 6, 101123-.
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برامج تقدمي العرو�ض مثل :كينوت و باوربوينت توفر طرقا عديدة لبث احليوية يف �شرائح العر�ض و
ا�ضافة ال�صور .العديد من املعلمني ميلأون عرو�ضهم بال�صور املفعمة باحلركة والألوان لذا تبني املقالة
�أن مثل هذه املبالغات قد ت�شتت االنتباه عن الدر�س و التعلم.
Lowman, J. (1995). Mastering the techniques of teaching. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.

هذا الكتاب عن التدري�س عموما و لكنه يحتوى على عدة �أجزاء و ف�صول تنطبق بوجه خا�ص على
تدري�س ال�صفوف الكبرية .من الف�صول ذات ال�صلة تلك التى تتحدث عن ا�ستخدام املناق�شات وفهم
دينامكية الف�صل.
Nelson, C. E. (1999), On the persistence of unicorns: The tradeoff between
)content and critical thinking revisited. In B. A. Pescosolido, & R. Aminzade (Eds.
The Social Worlds of Higher Education: Handbook for Teaching in a New Century
(pp.168184-). Newbury Park, CA: Pine Forge Press.

جريج ويل�سون هو �أ�ستاذ فى علم الأحياء قام بتغيري و تنقيح مقرر مقدمة فى علم الأحياء لي�ضمن
تعلم طالبه ب�شكل �أف�ضل� .أعطى نيل�سون �أهتماما كبريا مل�ستويات التطور الأدراكى للطالب و�أ�ضاف املزيد
من امل�شاركة الن�شطة فى ف�صوله الكبرية.
Staley, C. A., & Porter, M. E. (Eds.). (2002). Engaging large classes: Strategies
and techniques for college faculty. San Francisco, CA: Anker (Jossey-Bass).

هذا الكتاب الذى يحوى مقاالت لكتاب عدة ي�ضم ا�سهامات من �أ�ساتذة جامعات يف خمتلف فروع
العلم مثل القانون و علوم ال�صحة و املال و االدارة و التاريخ و غريها .تغطى الوحدة الأوىل التي ت�شتمل
على  12ف�صال اجلوانب الرئي�سة لتدري�س الف�صول الكبرية مثل ت�شجيع ال�سلوك الالئق و التعلم من خالل
تكوين الفرق و تنظيم عمل املعيدين� .أما الوحدة الثانية فت�ضم  17ف�صال كل منها يعطى �أمثلة من علوم
خمتلفة كالزراعة و الريا�ضة و الهند�سة.
Svinicki, M. D., & McKeachie, W. J. (2011). McKeachie’s Teaching tips: Strategies,
research, and theory for college and university teachers (13th ed,). San Francisco,
CA: Wadsworth Cengage Learning.

تعد هذه الن�سخة �أحدث طبعة من كتاب الن�صائح الكال�سيكي يف التدري�س حيث متت مراجعتها
وا�ضافة �أبحاث جديدة حول جوانب التدري�س املتعددة .كما تت�ضمن ف�صال وافيا عن التحفيز والتعلم.
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تدريس الفصول الكبيرة بفعالية
أساسيات في التعليم الجامعي
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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