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تقنيات تقييم المقرر الدراسي

تخيل ال�سيناريو التايل .تقوم بتدري�س مقرر درا�سي لعدة �أ�سابيع ويظهر طالبك يقظة وم�شاركة باملقرر.
وخالل املحا�ضرة ،يقوم الطالب باجللو�س يف الأماكن املنا�سبة وال�ضحك على النكات التي تقدمها لهم.
عندما كنت ت�س�أل �إذا كان لأي منهم �أ�سئلة ،ال �أحد منهم يرفع يده .وعند �س�ؤالهم عما �إذا كانوا على ا�ستعداد
لالنتقال �إىل املو�ضوع التايل ،ف�إنهم ي�شريوا بالإيجاب .عندما ي�ستف�سر �أحد الزمالء حول الف�صل الدرا�سي
واملقرر ،ف�أنت تقول لهم �إنها ت�سري ب�شكل رائع ،والطالب يتعلمون الكثري .ثم جاء موعد االختبار الأول وقد كان
�أداء الطالب �ضعيفا .معظم الطالب بالف�صل يح�صلون على عالمات منخف�ضة .كيف ميكن �أن يكون هذا؟
ال ميكن �أن يكون التعليم اخلا�ص ،والذي كان وا�ضحا �أنه فعاال بر�أي الطالب .بدال من ذلك ،كنت �أبحث عن
تف�سريات تتمثل يف �إعداد الطالب لالختبار وقدراتهم الإدراكية .كما ميكنك االنتقال �إىل الق�سم التايل من
املادة العلمية ،حيث �إنك ت�شعر بخيبة الأمل مع هذا ال�صف الدرا�سي .ال�سيناريو �أعاله يو�ضح �أحد الف�صول
حيث انتظر الأ�ستاذ حتى اختبار ر�سمي للح�صول على معلومات دقيقة حول �أداء الطالب .ي�ستخدم ع�ضو
هيئة التدري�س اال�ستجابات اللفظية وغري اللفظية لطرق التدري�س كم�ؤ�شر على تعلم الطالب .مل يكن حتى
االختبار الأول يدرك ع�ضو هيئة التدري�س ا �أن التدري�س اخلا�ص به رمبا مل يكن فعاال حتى بعد كل �شيء .الآن
هي كذلك يف املدى وبب�ساطة من خالل درا�سة املو�ضوع  ،ف�إن الطالب ال يح�صلون على القدر املنا�سب من
املعرفة واملهارات .للأ�سف ،هذا ال�سيناريو �أمر �شائع جدا يف جمال التعليم العايل .ومع ذلك ،كمدر�سني ،لدينا
اال�سرتاتيجيات الرتبوية التي يف حوزتنا لي�ساعدنا على جتنب هذا الو�ضع .وي�شار �إىل هذه اال�سرتاتيجيات
املجربة واحلقيقية با�سم تقنيات تقييم الف�صول (كات�س).
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ما هي تقنيات تقييم الفصول الدراسية؟

 CATsهي ق�صرية وخمت�صرة ،هي متارين غري معتمدة تهدف �إىل تقييم فهم الطالب من املواد
الدرا�سية� .إنها ت�سمح لتقييم املعلمني ب�سرعة ملا يفعله الطالب وما ال يفهمون ،ونتيجة لذلك ،ميكنهم
تعديل �أ�ساليب تدري�سهم .يف ال�سياق نف�سه ،ف�إن  CATsتعطي للطالب الفر�صة لإظهار امل�ستوى اخلا�ص
بهم من الفهم للمقرر ،وبالتايل ي�ساعد على الق�ضاء على ما ي�سمى “وهم الفهم” (�سفينيكي ماكيت�شي،
� ،2011ص  .)190بالإ�ضافة �إىل تقييم املعارف ذات ال�صلة باملقرر الدرا�سي ،ف�إن  CATsميكن �أن
ت�ستخدم ملعرفة املواقف والقيم اخلا�صة بالطالب �أو لقيا�س ردود فعل الطالب على تعليمات حمددة
(بالومبا وبانتا CATs .)1999 ،لها فائدة �إ�ضافية تتمثل يف دمج عن�صر التعلم الن�شط �إىل الف�صل
الدرا�سي .وبالتايل تكون منظمة تنظيما جيدا وميكن �أن تعزز التعلم (لومان1995 ،؛ ماكيت�شي،)2002 ،
وهناك حاجة �إىل �إعادة �شكل من �أ�شكال التعلم الن�شط  ،والتعلم الأكرث ثباتا يف ذهن الطالب لت�أخذ
مكانا منا�سبا (هالبرين وحائل� .)2003 ،إذا ما ا�ستخدمت  CATsمبهارة ،ف�إنه ميكن حتول املحا�ضرة
التقليدية �إىل حما�ضرة تفاعلية .يف هذا الكتيب لن تقدم قائمة �شاملة من  .CATsلذلك ،ف�أنا �أ�شجعكم
على الت�شاور من خالل اجنيلو وال�صليب ( ،)1993وهما امل�صدر النهائي للكات�س .ي�صف كتابهم 50
كات�س مبا يف ذلك اقرتاحات لال�ستخدام ،والأمثلة من خمتلف التخ�ص�صات ،مع التعليمات خطوة بخطوة
 ،و�إيجابيات و�سلبيات كل منها ،والأفكار للتكيف مع هذه التقنية .بدال من ذلك� ،س�أذكر بع�ضا من �أكرث
التقنيات املطبقة على نطاق وا�سع والتي هي مفيدة لفتح حما�ضرة (�أو ق�سما جديدا من املواد) ،وك�سر
املحا�ضرة جلعلها �أكرث تفاعلية ،و�إغالق �أو تلخي�ص جزء من املادة العلمية� .س�أذكر �أي�ضا الكات�س التي
ت�ستهدف مهارات التفكري ذات الرتتيب العايل  ،وحتديدا تطبيق املواد ،والتفكري الإبداعي ،والتفكري
الناقد� .أوال ،دعونا ن�ستك�شف عدد قليل من االفرتا�ضات اخلا�صة بتقييم الف�صول الدرا�سية.
افتراضات تقنيات تقييم الفصول

من �أجل دمج �أ�صلي للـ  CATsيف �صف درا�سي ،اجنيلو وال�صليب ( )1993يجادالن ب�أن التدري�س
يجب �أن يكون حموره التعلم وينبغي �أن يكون هذا التقييم تكويني ،يف وقت مبكر ،وم�ستمر.
التدري�س يجب �أن يكون متو�سطا �أو متمركزا نحو التعلم
حتى تكون � CATsأكرث فعالية ،يجب �أن تدخل �ضمن �إطار التدري�س .فالنتوقف حلظة ونكمل ما
يلي :املعلم هو _____ .كيف ميكن �إكمال هذه اجلملة؟ مدرب؟ معلم؟ حكم؟ رئي�س؟ كل
واحد منا لديه كناية عن التعليم والتعلم (حتى �إذا �أننا مل نتعلم ذلك) وهذه النماذج حترك �سلوكنا
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يف الف�صول الدرا�سية .على �سبيل املثال :ما مل ي�ضمن الأ�ستاذ نوعا من الدعم (ولي�س جمرد تطبيق
قواعد) ف�إن فكرة ا�ستخدام  CATقد تف�شل .اال�ستعارة التقليدية يف التدري�س ت�ستح�ضر �صورة لنافورة
(املعلم) تنفث املاء (املعرفة) يف دلو فارغ (الطالب) .يتم ترتيب الف�صول الدرا�سية عادة بطريقة تدعم
هذا النموذج ،حيث املعلم يف خط الهجوم يف حني �أن الطالب حري�صون على �إكت�ساب املعرفة منه ب�شكل
�أ�سا�سي .للأ�سف ،ف�إن هذا النهج املتمحور حول املعلم ي�ؤدي �إىل الف�صول الدرا�سية ال�سلبية حيث ال ميكن
للطالب امل�شاركة �أو تكون امل�شاركة �ضئيلة �أو معدومة (ماكجريجور .)1990 ،لأنه ينظر �إىل ع�ضو هيئة
التدري�س والن�صو�ص بو�صفها امل�صادر الوحيدة للمعرفة ،والطالب لديهم القليل لت�ساهم يف تعلمهم .يف
هذا النموذج ،كات�س ميكن ا�ستخدامها لإبالغ ع�ضو هيئة التدري�س حول مدى فعاليته يف نقل املعلومات.
على النقي�ض ،تنظر يف �صورة طافوا املع�سكر -حريق التنمية الفكرية .يف هذا النموذج املتمحور حول
الطالب ،واملعلمون ي�شعلون التحليل ،والتفكري ،والتطبيق ،والف�ضول لدى الطالب .دور املعلم الرئي�سي
هو توفري وت�أجيج الإلهام للتعلم .هذا النموذج ي�شجع الف�صول الدرا�سية الن�شطة حيث حتول الطالب
من امل�ستمعني ال�سلبيني �إىل حل امل�شاكل وم�شاركة �أنف�سهم و�أقرانهم كم�صادر للمعرفة (ماكجريجور،
 .)1990يف هذا النموذج ،كات�س ميكن �أن ي�ستخدم لإعطاء كل من املعلم والطالب املعلومات حول فهم
الطالب ملحتوى املقرر .يف كثري من الوقت ال�سابق ،قد مت تدريب الكثري منا يف النموذج الذي يركز على
املعلم ،وي�أخذ التحول �إىل بيئة تعليمية حمورها الطالب جهدا واعيا .حتويل الف�صول الدرا�سية يحتاج منا
�إىل حماذاة وتغيري مناذجنا العقلية اخلا�صة ،والأهداف بطبيعة احلال ،و�أ�ساليب التدري�س يف الف�صل
الدرا�سي ،وتقييم الطالب .يجب �أن حتافظ على اال�ستعارات اخلا�صة بك و�أهداف املقرر يف االعتبار
ونحن نبد�أ ا�ستك�شاف الكات�س على نحو �أكرث عمقا.
التقييم التكويني ينبغي أن يكون ،في وقت مبكر ،ومستمر

حديث اخلرباء حول التمييز بني التقييمات التكوينية واخلتامية (على �سبيل املثال� :سكريفني،
1967؛ تارا�س .)2005 ،وي�شمل التقييم اخلتامي بع�ض املهام ذات الدرجات والذي يهدف �إىل تقييم
�أداء الطالب وت�شري �إىل م�ستوى متكنهم من املادة العلمية للمقرر .وهو العالمة �أو الدرجة التي يح�صلون
عليها باالختبارات .يف املقابل ،التقييم التكويني هو عادة ال يحمل عالمات للتكليفات التي يتم تقييمها
وهي فقط لأغرا�ض توفري التغذية املرتدة .ردود فعل الطالب على املعلم ي�سمح بتعديل �أ�ساليب التدري�س
ملعاجلة بع�ض الأمور الالزمة للطالب .وباملثل ،وردود الفعل للطالب متكنهم من التعرف على ما يتقنوه
بالفعل وما ينبغي �أن يركزوا عليه املزيد من االهتمام .من الوا�ضح� ،إذا مت اهتمام املعلم ب�إعطاء الطالب
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ردود الفعل التكويني ،فمن املهم �أن تبد�أ هذه العملية يف الف�صل الدرا�سي يف وقت مبكر وموا�صلة ذلك
على �أ�سا�س منتظم (كل �أ�سبوع) .كل من الكات�س التي تو�صف �أدناه هي الكات�س اخلا�صة بكل من اجنيلو
وال�صليب (.)1993
 CATsالمفيدة لبداية الفصل الدراسي

جم�س املعارف ال�سابقة
لبدء حما�ضرة عن مو�ضوع جديد ،غالبا ما يكون من املفيد �أن نعرف خلفيات الطالب فيما يتعلق
بهذا املو�ضوع .وهذا هو ،هل هم بالفعل على دراية به؟ �أو �أنه جديد بالن�سبة لهم؟ وهل لديهم بالفعل بع�ض
التحيزات �أو املواقف حول املو�ضوع؟ هذا النوع من املعلومات ،والذي يكمن معرفته من الطالب من خالل
ا�ستبانة التحقيق عن اخللفية ،ميكن �أن ت�ساعد املعلمني �أن يعرفوا من �أين تبد�أ درو�سهم وميكن �أن ت�ساعد
يف ت�سهيل املناق�شة .يف هذه التقنية ،يقوم املعلمون بت�صميم و�إدارة امل�سوحات الوجيزة جلمع املعلومات
ذات ال�صلة قبل بداية املحا�ضرة .وهذه الدرا�سات ميكن القيام بها على نحو ر�سمي �أو غري ر�سمي كما
تريد .ميكنك �إعداد ورقة (�أو امل�سح الإلكرتوين) ،ويت�ألف من االختيار من متعدد �أو �أ�سئلة مفتوحة� .أو هل
ميكن �أن ن�س�أل ملجرد رفع الأيدي على �أ�سئلة ت�س�أل �شفهيا .للمعلمني تقدم من الناحية التكنولوجية ،وميكن
�إجراء حتقيقات املعرفة اخللفية من خالل نظام ا�ستجابة الطالب (�أي “الأفرا�س”) .واملفتاح هو معرفة
�أين خربات طالبك من مو�ضوع املحا�ضرة و�ضبط املحا�ضرة وفقا لذلك .على �سبيل املثال :عند تقدمي
ور�ش عمل حول كات�س �أبد�أ ب�س�ؤال امل�شاركني عن كم ونوع كات�س التي ي�ستخدمونها بالفعل� .إذا ذكر اجلميع
با�ستخدام جم�سات املعرفة اخللفية ،فمن املرجح تقليل هذا اجلزء من العر�ض الذي �أقدمه .يف املقابل،
�إذا كان رد اجلميع مع “ما هو CAT؟” فمن املحتمل ق�ضاء املزيد من الوقت نغطي بع�ض الأ�سا�سيات يف
تقييم الطالب .حتقيقات املعرفة اخللفية ال تقت�صر على جمرد تقييم الطالب على ما يعرفون بالفعل،
فهي مفيدة �أي�ضا للح�صول على قراءة حول كيف ي�شعر الطالب .يف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن تكون هذه
املعلومات مفيدة للمعلمني .على �سبيل املثال :معرفة الطالب حول الق�ضايا املثرية للجدل مثل :االنتحار
مب�ساعدة قد ت�ساعد املعلم ت�سهيل املناق�شة يف ال�صف يف الأخالق الطبية .
فح�ص االعتقاد اخلاطئ /االعتقاد ال�سابق
يف حني �أن التحقيق ومعرفة خلفية الطالب متد املدر�سني مبعلومات حول ما يعرفه الطالب قبل
املحا�ضرة ،فاختبار االعتقاد اخلاطئ  /واالعتقاد ال�سابق ي�سمح للمعلمني معرفة ما �إذا كان الطالب
لديهم معرفة م�سبقة �أو معتقدات قد تتداخل مع التعلم .تبدو عملية �سهلة حيث يطلب من الطالب حول
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الكاتس المفيدة لفحص تعلم الطالب خالل الفصل الدراسي

فكر  -زاوج � -شارك
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املعرفة امل�سبقة لتغطي الطبقة املادية ،ولكن الغر�ض هو للك�شف عن �أية عوائق قد تكون لديهم للتعلم
ب�سبب معلومات خاطئة �أو معتقدات غري منا�سبة .هذا الكات�س يكون مفيدا ب�شكل خا�ص يف �صفوف حيث
عقد الطالب املواقف املت�أ�صلة مثل :علم االجتماع ،وعلم النف�س� ،أو الالهوت .و�صف اجنيلو وال�صليب
( )1993مدر�س التاريخ الذي يبد�أ احل�صة من خالل تقييم معتقدات الطالب حول �أمريكا ما قبل
كولومبو�س .ي�س�أل الطالب للإ�شارة �إىل كيفية معي�شة العديد من النا�س يف �أمريكا ال�شمالية عام ،1491
�إىل متى لو كانوا هناك ،وما حتقق لهم خالل ذلك الوقت؟ .بالطبع ف�إن �إجابات الطالب تختلف على
نطاق وا�سع و�أنها ت�أتي �إىل �إدراك �أن الكثري مما يعرفونه عن هذا املو�ضوع تقوم على القوالب النمطية �أو
االفرتا�ضات .هذا الإدراك ميهد الطريق لهم للبدء يف عملية التعلم.

واحدة من الكات�س الأكرث فائدة وقابلة للتطبيق على نطاق وا�سع هي التفكري الفردي واملزاوجة
وامل�شاركة .يف هذه التقنية ،يقوم املعلمون بت�شكيل �س�ؤال للطالب ،ويعطي لهم الوقت للتفكري يف الأمر،
ويطلب منهم تبادل الأفكار مع ال�شريك �أو الزميل .ميكن للمعلم �أن ي�س�أل ما �إذا كان هناك �أي م�شاكل،
خماوف ،عن الأ�سئلة التي ن�ش�أت �أو ميكن �أن يطلب ع�شوائيا عدد قليل من �أزواج الطالب امل�شاركة لبع�ضهم
البع�ض وتبادل �أفكارهم .يوفر هذا ال CATفر�صة مثالية لتفريق حما�ضرة �إىل �أجزاء مع �إ�شراك الطالب
يف الن�شاط كما ميكن ت�سليط ال�ضوء ومنع اللب�س �أو �سوء الفهم لدى الطالب ،والعملية كلها ت�ستغرق فرتة
زمنية ق�صرية ن�سبيا للتنفيذ .ميكن للمعلمني ا�ستخدام �أي �شيء منا�سب لتوجيه الطالب للنظر فيها.
ميكن ملعلمي الريا�ضيات ت�شكيل م�س�ألة �صعبة متعددة اخليارات التي تتطلب ح�سابات ،ثم يعمل الطالب
ب�شكل فردي ،ثم مقارنة الأجوبة مع �شريكهم ،ومن ثم اتخاذ �أ�سئلة من باقي الف�صل الدرا�سي .وباملثل،
يف مقرر علم النف�س ،لقد طلبت من الطالب �شرح �سلوك معني با�ستخدام املناظري النف�سية املعا�صرة.
للطالب الأمثلة الفردية اخلا�صة بهم  ،ثم يقارنونها مع �أمثلة �شركائهن ،ومن ثم املناق�شة مع جمموعة
بالف�صل الدرا�سي بالنهاية .الأ�سئلة التي ميكن �أن ت�شكل لبدء العملية ال حدود لها ،وميكن �أن ترتاوح من
الأ�سئلة املو�ضوعية �إىل �أ�سئلة �إبداء الر�أي ،وهذا يتوقف على طبيعة املقرر الدرا�سي.
�أخرب �شريكك
هناك� CATسريع و�سهل التح�ضري ي�أخذ القليل من الإعداد من جانب الأ�ستاذ وهو �أن تخرب زميلك
امل�شارك بجوارك بالف�صل ،وهي تقنية ميكن �أن تكون مفيدة خا�صة عندما تكون املعلومات معقدة ومف�صلة.
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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ا�ستخدام هذا الـ CATيقوم املعلمون برتتيب الطالب يف �أزواج ويطلب من �شريك على الي�سار ل�شرح X

يف حني �أن ال�شريك على اليمني �أن ي�شرح ويف�سر  .Yعلى �سبيل املثال :يف مقرر البيولوجيا ،ال�شريك على
الي�سار �سوف ي�شرح (من خالل فهمه ال�شخ�صي للمو�ضوع ) عملية االنتقال الع�صبي لل�شريك على اليمني.
يف وقت الحق ف�إن ال�شريك على اليمني �سوف ي�شرح �إمكانات العمل لل�شريك على الي�سار .عند تغطية
الت�صاميم التجريبية يف طرق البحث ،اطلب من ال�شريك على الي�سار �شرح ت�صميم التدابري املتكررة يف
حني �أن الآخر على اليمني يو�ضح موازية .مرة �أخرى ،ميكنك تقدمي �أي موجه الجناز هذه العملية التي
طاملا تلبي �أهداف حمددة باملقرر .مثل :الكات�س لأخرى ،طريقة �أخرب �شريكك ت�سمح للمعلمني حتديد
م�صادر �سوء الفهم �أو اللب�س لدى الطالب .ومع ذلك ،ف�إن هذا الـ CATله فائدة �إ�ضافية تتمثل يف ت�شجيع
الطالب على ر�ؤية �أنف�سهم و�أقرانهم كم�صادر للمعرفة.
 CATsمفيدة إلنهاء جيد للفصل الدراسي أو موضوع
النقطة ال�صعبة باملحا�ضرة Muddiest Point

يف نهاية حما�ضرة �أو ق�سم من املنهج ،ميكن للمدر�سني اال�ستفادة من النقطة ال�صعبة كو�سيلة لتقييم
�أجزاء االرتباك املتبقية لدى الطالب بعد ال�شرح� .سهولة هذا الأ�سلوب ت�ؤكد فائدته؛ �أنها فعالة ب�شكل ال
ي�صدق .بب�ساطة عن طريق طرح ال�س�ؤال التايل« :ماذا كانت النقطة ال�صعبة يف هذه املحا�ضرة  /القراءة
 /املناق�شة  /االحالة  /الخ.؟» حيث يقوم اع�ضو هيئة التدري�س بك�شف نقاط لإ�صالح ويقوم الطالب
مبمار�سة املهارات ما وراء املعرفية (طريقة تفكري الطالب ب�ش�أن عمليات التفكري اخلا�صة بهم) كما
حتديد وتو�ضيح املعلومات التي ال يفهمونها .والنقطة ال�صعبة ميكن ا�ستخدامها يف �أي ف�صل درا�سي،
ولكن من املفيد خا�صة يف ال�صفوف الكبرية حيث هم �أقل عر�ضة للتحدث مع بع�ضهم عند اخللط بني
الطالب� .إذا مت جمعها يف نهاية احل�صة الدرا�سية ،ميكن للمعلمني بداية املقرر املقبل من خالل �إزالة
بع�ض املفاهيم والق�ضايا� ،أو الأفكار التي ال يفهما طالبهم جيدا .ميكنك �أي�ضا ا�ستخدام تقنية التفكري
الفردي الزوجي واجلماعي ك�أ�سلوب يف تو�ضيح بع�ض النقاط ال�صعبة عن املقرر الرا�سي.
الورقة لدقيقة
�أ�سلوب �آخر يتطلب كفاءة �أقل يف الطاقة من املدر�سني ،ويوفر الكثري من املعلومات حول ما يتعلمه
الطالب هو �أ�سلوب الورقة لدقيقة .مع هذه التقنية ،يطرح املدر�سون ن�سخة مكتوب عليها «ما هو �أهم
�شيء تعلمته يف ال�صف اليوم؟» و «ما هي الأ�سئلة التي ال تزال لديك؟» و�سيكون للطالب فرتة وجيزة
لتدوين اال�ستجابات قبل مغادرة القاعات الدرا�سية .مثل :النقطة ال�صعبة واملعلمون قادرون على معرفة
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طرق الكاتس المفيدة لتدريس تطبيقات المواد

�إعادة ال�صياغة

أساسيات في التعليم الجامعي

ما �إذا كان هناك مناطق م�شرتكة من االرتباك ،لكنه ال ميلك فائدة �إ�ضافية تتمثل يف �إبالغ املعلمني
حول ما يجده الطالب مهما .لذا ن�أمل� ،أن تقارير الطالب و�أهم الق�ضايا التي تعلموها يف ال�صف تطابق
�أهداف املعلم .و�إن مل يكن ،فيجب �إجراء التعديالت .كما هو احلال مع النقطة ال�صعبة ،ميكن �أن تتوفر
�أوراق دقيقة «تكون منطلقا لبداية املحا�ضرة يف الأ�سبوع املقبل» (�أور� ،2005 ،ص  .)109مرة �أخرى،
هذا الأ�سلوب ي�شجع الطالب على ا�ستخدام مهاراتهم وراء املعرفية يف تقييم ما تعلموه وما مل يتعلموه.
كما �أنه ي�ساعد يف فهم مفاهيم �أكرب من تفا�صيل �أ�صغر  .دعونا نتحول الآن �إىل الكات�س التي هي مفيدة
ال�ستهداف مهارات التفكري العليا كما مت حتديدها بوا�سطة اجنيلو وال�صليب (.)1993

نحن كمعلمني غالبا ما نرغب من الطالب جتاوز الفهم والذهاب �إىل ما بعد م�ستوى الفهم ال�سطحي
؛كما نريدهم �أن يكونوا قادرين على تطبيقه على جمموعة متنوعة من احلاالت العملية .طريقة واحدة جيدة
لتقييم ما �إذا كان ميكن للطالب �إعادة �صياغة املفاهيم جلمهور حمدد ،بد ًال من حتقيق املهارة ب�شكل مبا�شر.
من �أجل ا�ستكمال �إعادة ال�صياغة املوجهة ،يجب على الطالب فهم املواد مب�ستوى يتيح لهم التوا�صل ب�شكل
وا�ضح والتعبري عنها بدقة .على �سبيل املثال :الكيميائي قد ي�س�أل الطالب لإعادة �صياغة املبادئ الكامنة وراء
الروابط الكيميائية ل�شخ�ص �آخر ،يقول ابن �شقيق البالغ من العمر � 7سنوات� .أو ،يف علم االجتماع قد ت�س�أل
الطالب لإعادة �صياغة جلدتهم ،الذي مل يذهب �أبدا �إىل الكلية ،العالقة بني الدخل والطبقة االجتماعية.
يدفع هذا التمرين الطالب لر�صد م�ستواهم يف فهم املفاهيم وتطبيقها يف �سيناريوهات خمتلفة .بالإ�ضافة
اىل ذلك ،ف�إنه من الأن�شطة التي يتمتع بها الطالب .عند ا�ستخدام �إعادة ال�صياغة املوجهة ،فمن املهم �أن
يختار املعلمون اجلمهور املنا�سب  .ت�أكد �أنه لي�س من ال�سهل جدا ،ولكن �أي�ضا ميكن �أن يتم يف �إطار زمني
معقول ب�أي م�ستوى طالب يف املقرر الدرا�سي (على �سبيل املثال :يطلب من الطالب يف ال�سنة الأوىل �شرح
الديناميكا احلرارية �إىل اخلرباء يف هذا املجال رمبا لي�ست مهمة معقولة).
بطاقات التطبيق

بعد تغطية نظرية معينة� ،أو مفهوم� ،أو ظاهرة ،يجب على ع�ضو هيئة التدري�س توجيه تقييم ملهارات
التطبيق وذلك با�ستخدام بطاقات التطبيق .بعد تغطية املادة العلمية ،يقوم ع�ضو هيئة التدري�س بت�سليم
بطاقات الفهر�سة ويطلب من الطالب كتابة تطبيق واحد من واقع احلياة منا�سب ملا تعلموه للتو .بالطبع،
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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ميكن �أي�ضا �أن يجرى هذا الن�شاط �إلكرتونيا عرب لوحة مناق�شة .مع هذه التقنية ميكن للمعلمني معرفة مدى
جناح الطالب على فهم وتطبيق مفاهيم الرواية ،يف حني �أن الطالب قادرون على ر�ؤية العامل احلقيقي من
�أهمية ما يتعلمونه .على �سبيل املثال :عندما تغطي الذاكرة يف مقرر علم النف�س الرتبوي ،قد يقدم ع�ضو هيئة
التدري�س املوجهات التالية« .وقد �أ�شار علماء النف�س كثريا بخ�صو�ص �آثار» �أولوية «و» حداثة «على ا�ستدعاء
املعلومات .هذه الآثار لها بع�ض الآثار املرتتبة على التدري�س والتعلم .وت�شري واحدة �أو اثنتني من هذه الآثار
تطبيقات �أع�ضاء هيئة التدري�س با�ستخدام طريقة املحا�ضرة�(« .أجنلو وال�صليب� ،1993 ،ص  .)237يف
مثال �آخر ،بعد �أن �أنهيت الق�سم على الكات�س التي هي جيدة لبداية الف�صل الدرا�سي ،قد �أطلب امل�شاركة يف
حلقة العمل ل�سرد تطبيقني من هذه الكات�س يف واحدة من ف�صولهم الدرا�سية .بعد جمع اال�ستجابات ،ميكن
للمدر�سني (�أو قادة ور�شة العمل) ا�ستخدامها �أ�سا�سا للمناق�شة ال�صفية و�إزالة �أي �سوء تطبيق.
 CATsمفيدة لتشجيع التفكير اإلبداعي

جملة واحدة كملخ�ص
�إذا كان �أحد �أهداف التعليم اخلا�ص مبقررك هو ت�شجيع التوليف ومهارات التفكري الإبداعي لدى
الطالب ،ف�إن امللخ�ص بجملة واحدة هي تقنية مفيدة .مع هذه التقنية ي�س�أل املعلم الطالب عن الإجابة
عن ال�س�ؤال “من يفعل ماذا ملن ومتى و�أين وكيف ،وملاذا؟” (�أجنلو وال�صليب .)183.p ،1993 ،ذلك
يتطلب من الطالب تلخي�ص املواد ب�إيجاز وبجملة واحدة� .إنها مهمة معقدة وتتطلب من الطالب فهم،
وتطبيق ،والإبداع يف تو�ضيح املواد الدرا�سية� .إنها لي�ست �سهلة ،ولكن ميكن للطالب القيام بذلك �إذا كان
لديهم فهم عميق للمادة .على �سبيل املثال :ماذا لو طلبت منك ،و�أنت القارئ ،كتابة جملة واحدة موجزة
للتحقق من معرفة اخللفية .والرد املنا�سب قد يكون :املعلمني (الذين) ا�ستخدموا جم�سات اخللفية
املعرفية (ما) على الطالب (منهم) يف بداية الدرجة (متى) يف الف�صول الدرا�سية (حيث) من خالل
�س�ؤالهم عما يعرفونه بالفعل عن مو�ضوع (كيف) لتعديل �أ�ساليب تدري�سهم (ملاذا) .عند ا�ستخدام هذه
التقنية ،وجد �أنه من املفيد �إعطاء الطالب تلميحات عن طريق توفري املعلومات بالن�سبة لهم ،خا�صة �إذا
كان الأ�سلوب جديدا .دعونا نطلب منهم �أي�ضا العمل على هذه امللخ�صات يف �أزواج (كل طالبني مع ًا).
يح�صل الطالب على نتيجة �أف�ضل يف هذه املهمة مع املمار�سة .كما ذكرت ،هذه املهمة قد تكون معقدة،
لذلك ت�أكد من �أنه ميكنك تلخي�ص املواد بنف�سك قبل تقدميها �إىل الطالب.
املقارنات التقريبية
املقارنات الأ�سا�سية مثل هذا� A :إىل  Bكما هو � Xإىل  .Yعن طريق املقارنات التقريبية ،يقدم
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 CATsمفيدة لتحسين مهارات التفكير النقدي

ت�صنيف ال�شبكات

أساسيات في التعليم الجامعي

ع�ضو هيئة التدري�س الن�صف الأول من هذا الت�شبيه (�أي  Aهو  )Bويطلب من الطالب لإكمال الن�صف
الثاين (�أي  Xهو  .)Yلإكمال هذه املهمة ،يجب على الطالب فهم العالقة �أوال وتكون قادرة على تطبيقه
من �أجل خلق العالقة الثانية .على هذا النحو ،هذه التقنية ميكن من خاللها تقييم الفهم ،والتطبيق،
والتفكري الإبداعي .على �سبيل املثال :ميكن للمدر�س �أن يوفر املطالبة التالية :بيان الر�سالة هي مقال
____ كما هو ____ .ميكنك �أي�ضا تقدمي مزيد من التوجيه �إذا كنت ترغب يف
ذلك .مثل :جني �أو�سنت هي الرواية الإجنليزية تكون ____ هو الرواية العربية� .أنت وطالبك
ميكنكم احل�صول على بع�ض املتعة مع املقارنات التقريبية ما دامت املطالبات وا�ضحة وقابلة للتنفيذ.

كما هو بالن�سخة املكتوبة فهو فرز املعلومات يف قطع �أو �أكوام ،وت�صنيف ال�شبكات يتطلب من
الطالب تنظيم املعلومات باملقرر .يقدم املعلمون للطالب �شبكة حتتوي على اثنني �أو ثالث فئات وقائمة
امل�صطلحات خمتلفة وال�صور واملفاهيم واملعادالت� ،إلخ .يقوم الطالب بتنظيم القائمة عن طريق و�ضع
خطوط �ضمن الفئة ذات ال�صلة يف فرتة زمنية حمددة .من �أجل �إمتام هذه املهمة ،يجب على الطالب
فهم الطبيعة الهرمية للمواد وحتديد العالقات ذات ال�صلة .بالإ�ضافة �إىل ممار�سة مهارات التفكري
الناقد ،فهذا الأ�سلوب يوفر ب�سرعة لكل من املعلمني والطالب املعلومات حول ما فهمه الطالب .ت�صنيف
ال�شبكات ب�سيط وميكن �أن تدرج يف معظم الف�صول الدرا�سية ،كما هو احلال مع غريها من التقنيات،
هل ميكن �أن يكون الطالب مقارنة ال�شبكات اخلا�صة بهم با�ستخدام �أ�سلوب فكر  -زاوج � -شارك مع
زمالئه� .أحيانا يكون هدف املعلم هو الت�أكيد على تعقيد ق�ضية ما ،ومل�ساعدة الطالب على االعرتاف �أنه
يف بع�ض الأحيان ال توجد �إجابات �صحيحة �أو خاطئة .االختيار الإيجابي �أو ال�سلبي مع ال�شبكة ميكن �أن
تكون مفيدة يف تقييم هذا الهدف .كما قد يتبادر �إىل ذهنك ،مع هذه التقنية ميكن للطالب بب�ساطة �سرد
�إيجابيات � /سلبيات ،ومزايا  /عيوب� ،أو الفوائد  /التكاليف يف مو�ضوع الدرا�سة مبتناول اليد .توفر هذه
القوائم م�ؤ�شرا على مدى عمق فهم الطالب وحتليل املعلومات .هذه التقنيات تعمل ب�شكل جيد جدا يف
مقررات العلوم الإن�سانية �أو العلوم االجتماعية  ،ولكن ميكن �أي�ضا �أن تطبق على العديد من التخ�ص�صات.
على �سبيل املثال :يف مقررات �أخالقيات علم الأحياء ،ميكن للطالب �إن�شاء قائمة من �إيجابيات و�سلبيات
م�شروع اجلينوم الب�شري �أو من �أبحاث اخلاليا اجلذعية .يف مقرر الإر�شاد ،ميكن للطالب �سرد �إيجابيات
و�سلبيات تقنية امل�شورة .يف مقرر الآداب ،ميكن للطالب �سرد �إيجابيات �أو �سلبيات �شخ�صية حمددة
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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حتت �إجراءات وظروف معينة (على �سبيل املثال :انتقام هاملت من كلوديو�س) .لأن العديد من الطالب
ي�ستخدمون قوائم الت�أييد واملعار�ضة يف �صنع قراراتهم ب�أنف�سهم ،وهذا الأ�سلوب هو خطوة �أوىل جيدة يف
م�ساعدة الطالب على التفكري ب�شكل نقدي حول املواد الأكادميية.
البدء في العمل مع تقنيات تقييم الفصول

عر�ضت اجنيلو وال�صليب ( )1993االقرتاحات التالية لدمج الكات�س يف الف�صول الدرا�سية� .أوال� ،إذا
كان الأ�سلوب ال يروق لك ،ال ت�ستخدمه .يجب �أن تتطابق �أ�ساليب التدري�س مع �شخ�صيتك ،منط تدري�سك،
واالن�ضباط الأكادميي ،والأهداف التعليمية بطبيعة احلال ،ناهيك عن طالبك .وهذه العوامل املتعددة
جتعلنا فريدين يف كل الف�صول الدرا�سية� .إذا حاولت فر�ض تقنية ،ف�إن الطالب �سوف يعرفون وقد ال تكون
فعالة .الثانية ،ابد�أ �صغري ًا .ابد�أ با�ستخدام واحد �أو اثنني من الكات�س هنا بالكتيب والحظ كيف تعمل.
ادمج ببطء الكات�س يف �أ�سلوب التدري�س اخلا�ص بك والتي يرتدد �صداها معك .الثالث ،كن اجتماعيا مع
الطالب� .إذا كنت (�أو طالبك) جديدين على هذه التقنيات ،ا�شرح ملاذا تقدرها لهم وما كنت ت�أمل �أن
تك�سب من حيث تي�سري تعلمهم� .أخريا ،ا�سمح مبزيد من الوقت �أكرث مما كنت تعتقد �أنك �ستحتاج لتطبيق
الكات�س� .صحيح �أنه قد يكون لديك وقتا �أقل لإلقاء حما�ضرة ،ولكن تذكر �أنك حتتاج لتقدمي املزيد من الوقت
للطالب للتعلم� .أنه من املغري التفكري �أنك تغطي �أقل حمتوى من خالل املحا�ضرة ،ف�إن الطالب ال يتعلمون
بنف�س القدر ،ولكن الكات�س �سوف يقوم بت�شجيع املناق�شة وتقدميهم �إىل ق�ضايا ب�سيطة حتتاج �إىل تو�ضيح.
ونتيجة لذلك ،ميكن للطالب معرفة املزيد من خالل امل�شاركة يف هذه الأن�شطة بدال من اال�ستماع ب�سلبية
�إىل جميع الكلمات التي تتحدثها ب�صوت عال يف املحا�ضرة .يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار �أن ا�ستخدام الكات�س
يتطلب بفعالية عملية من ثالث خطوات� .أوال يجب �أن تخطط ال�ستخدام هذه التقنية .ما هي �أهدافك؟ �أي
نوع من الكات�س �سوف ت�ستخدم؟ ملاذا؟ كيف �ستتدفق خالل وقت احل�صة الدرا�سية؟ بعدها ،ميكنك تنفيذ
الكات�س .ال �أ�شعر ب�ضبط النف�س من قبل الأو�صاف ال�سابقة .بدال من ذلك ،ا�ستخدمها كدليل عند جتربة كل
تقنية جلعلها فعالة يف التدري�س  .معظم هذه التقنيات من الكات�س ميكن تكييفها وا�ستخدامها ب�سهولة من
خالل تن�سيق عرب الإنرتنت �أو مقرر هجني� .أخريا ،يجب �أن يكون هناك ا�ستجابة على املعلومات التي حت�صل
عليها من التقييم .وهذا هو ،يجب �أن تت�أكد من «�إغالق احللقة» (�أجنلو وال�صليب� ،1993 ،ص  .)30هذه
اخلطوة الأخرية هي احلا�سمة يف جعل هذه التطبيقات فعالة بالن�سبة لك ولطالبك .مع �ضرورة �أخذ هذه
اخلطوات يف االعتبار� ،أهيب بكم �أن تبد�أ ا�ستك�شاف فائدة الكات�س (وغريها) يف �صفك الدرا�سي .اعتقد
�أنك �سوف جتدها جتربة جمزية حترك �صفك الدرا�سي نحو بيئة ن�شطة وتركز على الطالب.
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• الكات�س  CATsهي باخت�صار متارين غري معتمدة تهدف �إىل تقييم فهم الطالب من املواد
الدرا�سية .فهي مفيدة لكل من املعلمني والطالب ،حيث تقيم ما يعرف الطالب من املادة الدرا�سية وما
ينبغي �أن يحدث من �إ�صالح وتطوير .كما �أنها تزيد من التعلم الن�شط يف الف�صول الدرا�سية.
• من �أجل دمج الكات�س  CATsب�شكل جيد وفعال يف القاعات الدرا�سية ،يجب �أن يكون ع�ضو هيئة
التدري�س متمحورا حول التعلم (بدال من �أن يكون متمحورا حول التدري�س) .وعالوة على ذلك ،يجب �أن
يفرت�ض ع�ضو هيئة التدري�س �أن التقييم يكون تكويني ًا ،يف وقت مبكر ،وم�ستمر.
• هناك العديد من الكات�س  CATsيف مرة واحدة .الفح�ص ملعرفة خلفية الطالب واالختبار
لالعتقاد �أو االختيار اخلاطئ هي من الو�سائل اجليدة وميكن ا�ستخدامها قبل بدء الف�صل الدرا�سي.
التفكري الفردي واملزاوجة وامل�شاركة بني الطالب هي تقنيات جيدة لتق�سيم املحا�ضرة اخلا�صة بك
وجعلها �أكرث تفاعلية .ولإنهاء ال�صف ،ميكن للأ�ستاذ �أن ي�ستخدم النقطة العوي�صة �أو الورقة لدقيقة
واحدة للت�أكد من فهم الطالب للمو�ضوع.
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الملخص

• ميكن �أي�ضا ا�ستخدام الكات�س  CATsلتقييم وت�شجيع املهارات املعرفية للطالب .وطرق �إعادة
ال�صياغة املوجهة وتطبيق بطاقات جيدة ميكن ا�ستخدامها لتقييم تطبيق املواد الدرا�سية .ولتعزيز
التفكري الإبداعي ،ف�إن التلخي�ص يف جملة واحدة والقيا�س الت�شبيهي يكون مفيد ًا� .إذا كان �أحد يريد
ت�شجيع التفكري النقدي ،فيمكنه ا�ستخدام الت�صنيف والإيجابيات وال�سلبيات.
• ا�ستخدام التقنيات فقط التي تروق لك و�أدجمها يف املقرر الدرا�سي الذي تدر�سه  .و�ضح للطالب
الغر�ض من هذه التقنيات .حتتاج �أحيان ًا ملت�سع من الوقت لتنفيذها.اال�ستخدام للـ  CATsب�شكل فعال
يتطلب عملية من ثالث خطوات� .أوال يجب �أن تخطط لهذه التقنية .ثانيا ،يجب تنفيذها� .أخريا ،يجب
�إغالق احللقة من خالل اال�ستجابة �إىل املعلومات التي تتك�شف لديك ومل يتم �إجنازها يف التطبيق.
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