ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ – ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺒﻘﻠﻡ ﻓﻴل ﺭﻴﺱ ،ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﺨﺭﻱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻴﺩﺯ ﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻝﻴﺘﺎﻥ
ﻭﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ

ﺨﻁﻁ ﻝﻌﻤﻠﻙ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺭﻭﻱ

ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ،ﻓﻼ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝﻬﻡ ﺫﻝﻙ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ

ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ،ﻴﺴﺘﻬل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻤﻬﻨﺔ

ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ "ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ

ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ

ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ" .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻴﻌﺘﺭﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ

ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.

ﺒﺒﻀﻌﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻜل ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﻬﺎﻡ

ﻴﺼﺒﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ

ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﻜﻡ

ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ .ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ

ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﻭ ﺒﻲ

ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ

ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ ﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻜﻡ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺘﻜﻡ

ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ.
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 -4ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﻝﺔ

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ

ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ.

ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻫﺫﺍ

 -5ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ

ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺒﻨﺠﺎﺡ.

 -1ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺜﻘﺘﻙ ﻭﺸﻌﻭﺭﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺩﺀ

 -6ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ.

ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ.

 -2ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻙ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺇﻝﻘﺎﺀﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ
ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ.
 -3ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﺩﺭﻭﺴﻙ ﻭﺤﻠﻘﺎﺘﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ.
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ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻙ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻤﺘﻬﻨﻭﻥ

’ﺃﻨﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﺼﻲ ﺠﻴﺩﹰﺍ – ﺃﻝﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ؟‘

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ )ﻋﻠﻰ ﻤﺎ

ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ

ﻴﺒﺩﻭ( ﺒﻼ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ

ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﺇﻻ

ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ

ﺃﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭﻭﻥ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ

ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل

ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺇﻻ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ

ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻭ

ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ.

ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ،

ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻝﻠﻔﺯﻉ ،ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ

ﻗﻠﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴ ﹰﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ

ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺀ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ

ﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ .ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل

ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﺃﻭ

ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ

ﻴﺼﻁﺤﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻜﻭﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻙ ،ﺒل ﺇﻨﻙ ﻗﺩ ﺘﻔﺎﺠﺊ ﻤﻥ

ﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
الطبعة الثانية 2009

3

جامعة ليدز متروبوليتان©

ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ )ﻋﻠﻰ

ﺤﻘﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻡ ﺘﺴﺒﻕ ﻝﻙ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ

ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﺭﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ

ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل.

ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻙ ﺤﻭل "ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ....؟"

ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻲ؟

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ،ﻓﻘﻠﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ

ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻙ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ.

ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻝﺘﺒﺩﺃ

ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻙ ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻡ ﺨﺎﺹ – ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻤﻥ

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺁﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﺩ

ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻙ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻙ

ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻬﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ.

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ
ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل

ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﺩﻴﻙ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺤﻀﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ

ﻝﻴﻌﺭﻓﻙ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ .ﻝﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ

ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ.

ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻙ ﻤﻼﺯﻡ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻝﻠﺘﻭ ﺇﻝﻰ

ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻙ

ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻋﺩ .ﺇﻨﻪ ﻷﻤﺭ ﻤﻔﺯﻉ

ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻙ ﺃﻴﺔ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ.
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ﻭﻤﻊ ﻗﻭﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ،ﻓﺈﻨﻙ

ﻭﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ،

ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺴﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ

ﺃﻭﺼﻴﻙ ﺒﻤلﺀ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻙ ﻋﻠﻰ

ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻝﻠﺒﺩﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ،ﻗﺩ ﺘﺸﻌﺭ

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻙ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ.

ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻨﻔﺴﻙ،

ﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﻘﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻙ ﻤلﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ

ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺨﺎﻭﻓﻙ ﺃﻭ ﻫﻭﺍﺠﺴﻙ ﻤﻊ

ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ – ﻓﺒﺎﻗﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭل

ﺯﻤﻼﺌﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﺎﻝﻙ،

ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ

ﻓﺄﻨﺎ ﺁﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﻴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ

ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ .ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ "ﻻ

ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ "ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ

ﻴﻨﻁﺒﻕ" – ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ  -ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ....؟" ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ.

ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
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ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻌﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ؟ ]ﺃﺩﺨل ﺘﺎﺭﻴﺦ[
ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ

ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ
ﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﻨﻌﻡ

ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ

ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ؟

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻬﺎ؟

ﻫل ﺃﻨﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﺍﺌﺢ

ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ،ﻭﻜﻡ ﻋﺩﺩ

 PowerPointﺒﻨﻔﺴﻙ؟

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺯﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ؟
ﻫل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻙ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

ﻫل ﺴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ؟

ﺒﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻙ؟

ﻫل ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ

ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ؟

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﺩﺭﻭﺱ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ؟

ﻫل ﺴﺒﻕ ﻝﻙ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ؟

ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ،ﻭﻜﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺯﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ؟

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ؟
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ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﻨﻌﻡ
ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ

ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ

ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ

ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ؟

ﻋﻠﻴﻬﺎ؟

ﻫل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻙ؟ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ

ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ

ﺘﻜﻥ ﺘﻔﻌل ﺫﻝﻙ ،ﻓﻬل ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ؟
ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ

ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ؟

ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ؟ ﻫل ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ

ﻫل ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل

ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺒﺎﻝﻔﻌل؟

ﺃﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺯﻤﻼﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ؟

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ؟

ﻫل ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ؟

ﺃﻫﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻭﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ:

ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ

:1

ﻫل ﻝﺩﻴﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ؟

:2
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ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ

ﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﻨﻌﻡ

ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ

:3
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ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ،ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺃﻭﻝﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻤﺭﹰﺍ

ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﻤﻔﺯﻋﺎﹰ ،ﻓﻔﻜﺭﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﺴﺎﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ

ﺒﺩﺀ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ

ﺍﻝﻤﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺩﻫﺭﹰﺍ! ﻭﻋﻠﻰ

ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ

ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ

ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ .ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ

ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻝﻜل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺴﺎﻋﺔ

ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺇﻨﻙ

ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ

ﻼ ﻤﺸﺎﺒﻬﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ .ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﻤﺕ
ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻋﻤ ﹰ

ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺔ .ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل

ﻋﺭﻭﻀﹰﺎ ﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ

ﻓﺭﺩ ﻤﻜﺎﻨﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺸﺎﺒﻬﹰﺎ ﻹﻝﻘﺎﺀ

ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ .ﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺩ ﹰﻻ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ

ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻝﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ

ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ "ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ"

ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.
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ﺒﺴﺭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ

ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻝﺱ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﺭﻩ،

ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ .ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ

ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ

ﺍﻝﻤﺭﻴﺢ ﻝﻙ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻨﻜﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ

ﻏﻔﻠﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻔﻭﻩ ﺒﻪ ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ

ﻻ ’ﺘﺤﺎﻀﺭ‘ ﻓﺤﺴﺏ

ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ .ﻓﺎﻝﻁﻼﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ

ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴ ﹰﺎ ﻻ

ﺒﺎﻝﺘﺩﻭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺘﺎﺘﹰﺎ ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻭﻨﻪ .ﻝﺫﺍ

ﺘﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ  60ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ’ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ‘ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ،

ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﻼﺒﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ

ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ

ﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺩ ﹰ

ﺍﻝﺩﺭﺱ ،ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ،ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻼﺯﻡ

ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ.

ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺜﻡ ﻝﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﻗﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﻝﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ

ﺒﻤﻨﺤﻬﻡ ﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻹﻴﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻗﻤﺕ ﺒﺴﺭﺩﻩ ﻤﻥ

ﻋﻥ  45ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ "ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ" ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﻝﻜﻥ

ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺴﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ
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ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ’ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﻡ‘ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ

ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ )ﻭﻫﻭ ﻤﺎ

ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ’ﻝﻴﺘﻠﻘﻭﺍ‘ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺇﻝﻴﻬﻡ ،ﻓﻔﺘﺭﺍﺕ

ﻴﻤﻨﺤﻙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻻﻝﺘﻘﺎﻁ ﺃﻨﻔﺎﺴﻙ ﻭﺘﻤﺎﻝﻙ ﺃﻋﺼﺎﺒﻙ

ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺃﻗﺼﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  45ﺩﻗﻴﻘﺔ.

ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ(.

ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻝﻰ
ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﻻ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ
ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺭﺍﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻜل ﻝﻬﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ،ﻤﺜل ﺘﺩﻭﻴﻥ
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ – ﻓﻜل ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ
ﺘﻭﻝﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ
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اإلصدارات المطبوعة ،مثل ’توضيح‘ و’مناقشة‘
و’الجدل بأن‘ و’قارن وتباين‘ و’أثبت أن‘ و’صف أصل‘
وما إلى ذلك من عبارات.

ﺍﻝﺒﺩﺀ )ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ( ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ
من العادات التعليمية الجيدة أن توضح لطالبك النتائج
المفترض تحقيقھا من المحاضرة .فعادة ما يتم توضيح
المقرر التعليمي أو الوحدة الدراسية على صعيد تلك
النتائج ،وسوف تحتاج إلى التركيز على عدد قليل
فحسب من ھذه النتائج لتقديم محاضراتك .إال أن النتائج
التعليمية المدونة ضمن مستندات المقرر التعليمي عادة
ما يكتنفھا الغموض .فقد يتم التعبير عنھا بمصطلحات
مبھمة مثل "سوف يعمق الطالب فھمھم لـ."...

وعلى الصعيد العملي ،فإنه من األفضل بيان النتائج
التعليمية المرجوة لمحاضرة بعينھا خالل دقائق معدودة
من بداية تلك المحاضرة بحيث يكون جميع الطالب قد
حضروا واستقروا في أماكنھم .كما سيكون من المفيد
للغاية أن تخصص الدقائق األولى من المحاضرة
لمراجعة النقاط التي تمت تغطيتھا في المحاضرات
السابقة حتى يصل جميع المتأخرين ويستقر الحاضرون
كل في مكانه .أما إذا كنت على وشك تقديم أول
محاضرة ضمن سلسلة محاضرات ،فأنت إذا ُ في حاجة
إلى أمر مختلف ،مثل طرح بعض األسئلة البسيطة على
الطالب لتعرف مدى معلوماتھم حول الموضوع الذي
تعتزم تدريسھم إياه.

حتى تبدأ محاضرة بداية جيدة ،سيكون من األفضل
كثيراً أن تقول لطالبك" :بنھاية ھذه المحاضرة ،سيكون
في مقدوركم  "....ثم تقوم بسرد ثالثة أو أربعة أمور
سيتمكن الطالب من تنفيذھا بنھاية ھذه المحاضرة
بعينھا ،وھو ما سيأتي كنتيجة مباشرة لحضور
المحاضرة وللتجربة التي ستصممھا لھم خاللھا .ھناك
جميع أنواع مصطلحات وعبارات ,التنفيذ‘ التي تساعد
على إجالء المعنى المقصود بكلمة ’فھم‘ الواردة ضمن
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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اعرض لھم على شرائح أو عنوان ،إلى جانب محاورة
الطالب حول تلك النتائج مستغالً إلى أقصى درجة نغمة
صوتك ولغة جسدك والتواصل معھم بالعين وما إلى ذلك
من وسائل لمساعدة طالبك على معرفة ما المقصود
بالنتائج المرجوة عمليا ً .احرص على عدم االكتفاء
بقراءة ما ھو مدون على الشريحة  -فالطالب بمقدورھم
القراءة من على شاشة أو ورقة مطبوعة أسرع بكثير
من قدرتنا على التحدث ،كما إنھم يملون سريعا ً )بل قد
يصل األمر بھم إلى الضيق( إذا قمنا بقراءة شيء ما
عليھم يمكنھم قراءته بأنفسھم.

ﺘﻠﻤﻴﺢ :ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ,PowerPointﺍﺠﻌل
ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ.
ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻋﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺨﺎل ’) ‘99ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ
ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ( ﻋﻠﻰ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺜﻡ
ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻹﺩﺨﺎل  .‘’enterﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﻪ
ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﺘﺘﺴﻥ ﻝﻙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﻙ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻤﻲ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ

يمكن كذلك استخدام النتائج التعليمية المرجوة لقضاء
الدقائق األخيرة المعدودة من المحاضرة .فمع اقتراب
انتھاء المحاضرة حسب الموعد المحدد ،يكون من
المفيد العودة إلى الشريحة التي تعرض النتائج
التعليمية المرجوة.

ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ .ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻁﻼﺏ
ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺇﻨﻬﻡ ﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ،
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ’ﺤﻘﻘﻭﺍ
ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ‘ ﺃﻭ ’ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ‘ ﺃﻭ ’ﻝﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺒﻌﺩ‘ ﻜل ﻤﻥ
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ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻴﺩﻱ – ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ

ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ

ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ،ﺒل ﻴﻭﻀﺢ ﻝﻙ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺩﻯ

ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻤﻌﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ

ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻙ.

ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺝ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺴﺅﺍﻝﻬﻡ" :ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟" ﻓﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ" :ﻋﺫﺭﺍﹰ ،ﻻ ﺃﻋﺭﻑ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ

ﺒﻌﺩ – ﻝﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﻝﻡ

ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ .ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ

ﺃﻗﺭﺃﻫﺎ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﺒﻌﺩ"!

ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ – ﺴﻭﺍﺀ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻓﺴﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻠل ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻠﻠﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ

ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ
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من بين الھواجس المشتركة لدى العديد من المحاضرين
ھو "تناول المادة بأكملھا" أثناء محاضرة أو وحدة
دراسية .توفر النشرات المكتوبة رفاھية خيار التركيز
على بعض المحتويات فحسب دون غيرھا ،وأن توضح
األمر لطالبك قائالً "أن باقي األجزاء التي لن نتناولھا
اليوم في المحاضرة مدرجة ضمن النشرة المكتوبة – ال
تنسوا إنكم في حاجة إلى تلك األجزاء أيضا ً عند اإلعداد
لالختبار" وھكذا دواليك.

ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺍﺠﻌل ﻁﻼﺒﻙ ﻴﻀﻌﻭﻥ
ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ،ﺃﻭ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﻌﻤﻕ
ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻀﻭﺀ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

تلميح :قد يكون من المفيد تقديم نشرات مكتوبة مزودة
بمربعات خالية ليقوم الطالب بتدوين مالحظاتھم فيھا
أثناء المحاضرة .أي اترك لھم مساحات شاغرة لتنفيذ
المھام التي توكلھا إليھم حول بعض النقاط أثناء
المحاضرة .فعوضا ً عن طباعة موجزات المھمة ضمن
النشرة ،يكون من األفضل أن تكتفي بكتابة ’المھمة ‘1
و’المھمة  ‘2وما إلى ذلك داخل المربعات الفارغة .وھو
ما يساعدك على منع الطالب من التقدم عن النقطة التي

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن أفضل الحلول ھو إعداد
نشرات متفاعلة بحيث يكون لزاما ً على الطالب تنفيذ
بعض المھام باستخدام النشرة المكتوبة التي بحوزتھم
أثناء المحاضرة ،وفي النھاية يكونوا أضافوا إلى
الموضوع الكثير من أفكارھم ومجھودھم الخاص ،مما
يضفي بدوره المزيد من القيمة على تلك النشرات
المكتوبة.
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ترغب أن يتوقفوا عندھا ،كما يمنحك الفرصة إلعداد
المھام الفعلية بناء على مدى استيعاب الطالب لموضوع
المحاضرة والوقت المتوفر لك .كما من المفيد كذلك
إعداد شرائح أو صور معروضة لبعض المھام البديلة
بحيث يكون في مقدورك تقرير المھمة التي ترغب أن
يقوم بھا الطالب تحديداً في كل مرة .كما يمكنك عند قيام
طالبك بطرح سؤال ھام ،على سبيل المثال ،تحويل ھذا
السؤال إلى مھمة لجميع طالبك بحيث يحاولون لبضع
دقائق اإلجابة على ھذا السؤال بأنفسھم قبل أن تجيب
عليه بنفسك) .وھو ما يتيح لك كذلك عدة دقائق إلعداد
إجابتك(.
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كانت جميعھا عبارة عن مجرد مطبوعات ،لذا يعمد
أغلب المحاضرون حاليا ً إلى إدراج محفزات مرئية
ضمن بعض الشرائح على أقل تقدير إن لم يكن ضمن
جميعھا.

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
يلجأ أغلب المحاضرون إلى االستعانة بالشرائح أو
الصور المعروضة .فلقد أصبحت شرائح
 PowerPointعلى وجه الخصوص ھي األكثر
استخداما ً في ھذا المجال] .مالحظة :ھي ليست ’شرائح‘

تسمح الشرائح للطالب رؤية المواد على الشاشة في
نفس الوقت الذي يسمعون معلومات بشأنھا منك ،وھو
ما يتيح فرصة أفضل لفھم الموضوع قيد المناقشة.
يمكنك في المعتاد رؤية الشرائح على شاشة كمبيوتر
أمامك دون الحاجة إلى االستدارة نحو الشاشة الرئيسية
التي تعرض عليھا الصورة ،وھو ما يمكنك من التحدث
حول الشرائح دون إدارة ظھرك للحاضرين .حينما كان
المحاضرون في الماضي يكتبون على السبورة )أو لوح
أبيض( ،عادة ما كان يفقد الطالب تركيزھم حينما
يستدير المحاضر ليواجه السبورة – كما كان يضيع
مجھود المحاضر في الشرح ھباء إذا كان مواجھا ً
للسبورة وھو يتحدث!

فعليا ً على اإلطالق – فھي عبارة عن ملفات رقمية على
كمبيوتر أو جھاز ذاكرة ،والتي يتم إرسالھا إلى عارض
ضوئي وتحويلھا إلى صورة مرئية على الشاشة[.

في بعض الموضوعات ،قد تكون ھذه الشرائح معقدة
إلى حد ما حيث تحتوي على رسوم توضيحية وصور
ورسومات بيانية وجداول بيانات ورسومات وغير ذلك
من المعلومات المرئية .بينما في موضوعات أخرى
تميل تلك الشرائح ألن تكون مجرد مطبوعات على
الشاشة ،تعرض غالبا ً "قائمة من النقاط" والتي تمثل
الموضوعات الفرعية الرئيسية التي سيتم مناقشتھا ،أو
األسئلة التي سيتم تناولھا خالل المحاضرة .ومع ذلك ،قد
تكون ھذه الشرائح مثيرة للملل بالنسبة إلى الطالب إذا
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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عالوة على ما سبق ،تعد الشرائح بمثابة غطاء مفيد لنا
كمحاضرين .فإن تقديم مجموعة شرائح جيدة اإلعداد
يخلف انطباعا ً بتقديم محاضرة على مستوى عالي من
االحتراف والمصداقية ،حتى وإن كنا حديثي العھد
بالتدريس .كما يمكن أن تكون الشرائح وسيلة فعالة
لجعل المحاضرة أكثر مرونة ،مما يسمح لنا بدورة
االستجابة لكل ما يقع من أحداث أثناء المحاضرة .على
سبيل المثال ،سيكون من المفيد إعداد  30شريحة )على
سبيل المثال( ،لكن مع اعتزام عرض  20فقط منھا أثناء
المحاضرة ،مع تواجد الباقي معدين للعرض إذ ربما
يتوافر الوقت الكافي لتناول بعض العناصر المعينة على
ً
تفصيال ،أو قد تحتوي تلك الشرائح على
نحو أكثر
إجابات جاھزة لألسئلة التي تتوقع أن يطرحھا عليك
الطالب.

ﺘﻠﻤﻴﺢ :ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ،PowerPointﻗﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﺴﺦ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻁﺒﻊ ﺸﺭﻴﺤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﺍﻜﺘﺏ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ .ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺭﺽ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ
ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺄﻱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺡ ’ ‘5ﺜﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ’ﺇﺩﺨﺎل‘
) (enterﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﺭﻗﻡ  5ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻝﻴﻙ.
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ
ﻻ ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺴﺅﺍ ﹰ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺸﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻻﺤﻘﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ
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ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻨﺤﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﻝﻸﻤﺎﻡ
ﻭﻝﻠﺨﻠﻑ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﺒﺭ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻻ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﺎﹰ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﻪ ﻋﻠﻴﻙ
ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ )ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ( ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻙ ﺴﺠل
ﺒﺎﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.
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لم يتسن لك تعتيم إضاءة غرفة المحاضرة )على
سبيل المثال إذا كانت ھناك نوافذ بدون ستائر
جيدة(.

ﻋﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺠﻴﺩﺓ
 -1ال تضع الكثير من المعلومات على أي شريحة،
فاالكتفاء بعدد قليل من األسئلة أو العناوين
الرئيسية أو النقاط المرقمة أفضل كثيراً من وضع
فقرات كاملة .فمن المستحسن عرض المعلومات
التفصيلية في النشرات المكتوبة.

 -4حاول الكتابة في النصف العلوي أو ثلثي الشريحة
فحسب ،فالطالب سيضطرون إلى االستدارة حول
رؤوس بعضھم لرؤية ما ھو مكتوب في أسفل
الشريحة – يمكنك معرفة ذلك حينما يبدؤون في
تحريك رؤوسھم يمينا ً ويساراً بينما تسرد أخر
نقطة على الشريحة.

 -2استخدم الخطوط كبيرة الحجم لتضمن إمكانية
قراءة كل ما ھو مكتوب من نھاية الغرفة .تفقد
األمر – أو اجعل أحد الزمالء يمرر الشرائح
سريعا ً مع جلوسك في الخلف لتتأكد من األمر
بنفسك.

 -5استخدم الصور والرسوم الكرتونية والرسوم
البيانية لتبث الحياة في موضوعك.
 -6ال تقم بإضافة رسوم بيانية أو جداول أو مخططات
انسيابية تفصيلية إذا كان سيصعب ظھور ھذه
التفاصيل من نھاية الغرفة .لذا فإن إدراج تلك
المعلومات التفصيلية في النشرات يعد أفضل من
عرضھا على الشاشة داخل غرفة المحاضرة.

 -3تفقد أي األلوان أفضل .ھناك بعض األلوان
)تحديداً البرتقالي واألحمر( ال تظھر على نحو
جلي من نھاية الغرفة .يتيح لك البرنامج الحصول
على نص أسود في مقابل خلفيات فاتحة والعكس
صحيح ،ومع ھذا ،فإن استخدام نص فاتح اللون
في مقابل خلفية داكنة ال يؤدي إلى نتيجة جيدة إذا
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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وعروض غيرك من األساتذة لتتعرف على
األساليب التي راقت للطالب وتلك التي لم تنل
استحسانھم.

 -7ال تقم بكتابة ’أرقام الشرائح‘ على الشرائح
)فالبرنامج تتوفر به إمكانية الترقيم اآللي إذا
رغبت في ذلك( .إن عدم إدراج أرقام الشرائح
يوفر لك حرية انتقاء الشرائح دون ترتيب دون أن
يدرك الطالب إنك تتخطى بعضھا.

ﺘﻠﻤﻴﺢ :ﺘﺫﻜﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺜﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ

 -8ال تقم مسبقا ً بطباعة نسخ ورقية تحتوي الصفحة
منھا على ثالث أو ست شرائح ،فإن ھذا يجردك
من فرصة ’مفاجأة‘ طالبك بمعادالت غير متوقعة
أو حتى ببعض الشرائح ’المرحة‘ .وذلك على
األخص إذا كنت تعتزم انتقاء الشرائح دون ترتيب
كما سبق وذكرنا في الفكرة السابقة .ومن ثم ،قم
الحقا ً بطباعة الشرائح التي قمت بتناولھا فعليا ً.

ﻤﺠﺩﺩﹰﺍ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ
ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ – ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺤﻴﻨﻤﺎ
ﺘﻨﺘﻘل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل
ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ – ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ

 -9ال تتسبب في ’فقدان التركيز مع إسھاب العناصر
المنقطة‘ فالطالب يشعرون بالملل إذا داومت على
عرض العناصر المنقطة الواحدة تلو األخرى على
نفس النحو المتوقع.

ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻁﻼﺒﻙ .ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ
ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  PowerPointﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺡ ’ ‘Bﻋﻠﻰ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ -

 -10أعرف كيف يستخدم اآلخرون الشرائح،
فأحرص كلما أمكن على حضور محاضرات
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’ ‘Bﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺔ ’ .‘blackﻭﻋﻨﺩ ﺭﻏﺒﺘﻙ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ،ﻜل ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻭ
ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻤﺠﺩﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺡ ’ ‘B’ -‘Bﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ
ﻜﻠﻤﺔ ’ .‘backﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺁﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺇﻏﻼﻕ
ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ – ﻓﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻝﺘﺴﺨﻥ ﻗﺒل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ
ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
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ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ

ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ

ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻝﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻨﺒﻬﻙ ﺇﻝﻰ

ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ

ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﺠﺤﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ .ﺇﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ

ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻁﺎﻝﺏ ﻻ

ﻝﻠﻁﻼﺏ ،ﺒل ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻴﻙ ﺇﻨﻤﺎ

ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ

ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ

ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﺍﺌﺢ PowerPoint

ﻤﻨﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ.

ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ .ﺃﻤﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ،ﻓﻴﺠﺏ

ﺤﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻴﻙ

ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﺠﻨﺒﻪ :ﻓﻘﻁ ﺍﺴﺄﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ

ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ.

"ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ؟" .ﻭﻝﻡ ﻻ؟ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻠﻕ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻝﻙ ﻫﺫﺍ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻗﺩ

ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ .ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﺃﻭﺸﻜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﻼﺒﻙ ﻋﻠﻰ

ﺴﺅﺍﻝﻙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﻴﺒﺩﺀﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ.

ﻗﺩﺡ ﺯﻨﺎﺩ ﻓﻜﺭﻫﻡ؛ ﺍﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
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ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﺭﻀﻙ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ،

ﺩﺨﻭل ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ

ﻓﺈﻨﻙ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ

ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻲ.

ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﹰﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﺴﺌﻠﺔ

ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ .ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ،ﻴﺨﺠل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ:

ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻝﻰ

•

ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ’ﻏﺒﻲ‘ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﻩ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩﻙ ﺫﺍ

ﺒﺎﻹﺤﺭﺍﺝ .ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻝﻬﻡ "ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻨﺒﺩﻭ

ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل.

ﺃﻏﺒﻴﺎﺀ ﻝﻭﻫﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻨﻅل ﺠﻬﻼﺀ ﻝﻸﺒﺩ" ،ﻴﻅل ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل

•

ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻭﻫﺫﺍ

ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺅﺍل ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ،ﻻ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺴﺎﺌل
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻐﺒﺎﺀ – ﻗﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻝﻁﻑ.

ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ – ﻝﻜﻥ

•

ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ،ﻻ ﺘﺨﺘﺭﻉ ﺃﻱ ﺭﺩ – ﺃﺨﺒﺭﻩ
ﺇﻨﻙ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺴل ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ

ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺩﻭل ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻭﻭﺸﻭﻙ
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ﺘﻠﻤﻴﺢ :ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ Post-

® itﻋﻠﻴﻬﻡ .ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺃﻱ
ﻻ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻝﻜل
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺭﺍﻭﺩﻫﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﻨﻭﻥ ﺴﺅﺍ ﹰ
® ،Post-itﺜﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻴﻙ ﺃﻭ ﻴﻠﺼﻘﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺠﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻱ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ
ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻙ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭل
ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
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ﺤﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻙ

ﻋﻴﻨﻙ ﺒﺄﻋﻴﻨﻬﻡ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ .ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ،ﻗﺩ

ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻙ.

ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎل ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻙ .ﻓﻘﺩ

•

ﻻ ﺘﻘﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻝﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻨﻙ

ﻴﺨﺸﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ "ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡ"

ﻓﺤﺴﺏ – ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﺍﻝﺠﺎﻝﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻙ ’ﺘﺠﻨﺒﻪ‘ ﻋﻨﺩ

ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل.

ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ:
•

•

•

ﻻ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل – ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ
ﻻ ﺘﺨﺘﺭ ﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﹰ

ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ،ﺜﻡ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﺘﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍ ﹰ

ﻴﺠﻌل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻻ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ

ﺒﻨﻔﺴﻙ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل.

ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺌﻠﺘﻙ ﺒﺠﺩﻴﺔ.

ﺴﺅﺍل ،ﺒﺭﻫﺔ ،ﺘﻘﺩﻡ!

ﻻ ﺘﻘﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻙ ﻓﻲ

ﺇﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﻜل ﻤﺭﺓ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻠﺘﻘﻲ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ
ﺨﻁﻭﺍﺕ:
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-1

ﺍﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻝﺘﺩﻭﻥ ﺭﻗﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻨﻰ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ

-2

ﺍﻨﺘﻅﺭ ﺒﺭﻫﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ

)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( ﻤﻥ ﻜل ﻨﺴﺨﺔ .ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻘﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ

ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ.

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ

 -3ﺘﻘﺩﻡ – ﺍﺨﺘﺭ ﻁﺎﻝﺏ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﹰﺎ .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤﺙ

ﺨﺎﺼﺘﻬﻡ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ

ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ –

ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ .ﺜﻡ ﺍﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﻅﺭ

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﻝﺒﺭﻫﺔ ،ﺜﻡ ﻗل" :ﺭﺠﺎﺀ ،ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺭﻗﻡ 78؟"
ﻗﺩ ﺘﻼﺤﻅ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ

ﺘﻠﻤﻴﺢ :ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ،ﺍﻋﺭﺽ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺒﺤﻴﺙ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﻝﻪ ﺴﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻝﻙ

ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌﻭﻨﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ

ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ

ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ

ﺭﻗﻡ  78ﻭﺘﻘﻭل ﻝﻪ" :ﺍﻵﻥ ﺒﺭﺠﺎﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺭﻗﻤﹰﺎ ﺒﻴﻥ ) 1ﻋﻠﻰ

ﻝﻠﻁﻼﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( ﻭ ،( "257ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻔﺴﻙ

ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ.

ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﺠﺎﻭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻙ – ﻓﺴﻴﺘﻭﻝﻭﻥ

ﺘﻠﻤﻴﺢ ﺁﺨﺭ :ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻭﺯﻉ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻝﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﻯ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ
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ﻻ ﺘﻘﻡ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻁﻼﺏ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻭﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﺎ
)ﺃﻭ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ( ،ﺍﻨﺘﻘل ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﻁﺎﻝﺏ ﺁﺨﺭ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﺎﺏ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ
ﻤﻭﻗﻑ ﺯﺍﺨﺭ ﺒﺎﻝﻁﻼﺏ ،ﻓﻘﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
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ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ

)ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﻩ ﻤﻥ (2005 ،Race

ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻙ.

-1

-3

ﺍﺭﺒﻁ ﺩﻭﻤ ﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﺇﻝﻰ

ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﻠﻘ ﹰﺎ ﺒﺎﻝﺸﺎﺸﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ

ﺍﻨﺘﻬﻴﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ.

"ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ" ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ.

ﻓﻴﺠﺏ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ،

ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ "ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻷﺴﺌﻠﺔ

ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ،ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ" ﺴﻭﻑ ﺘﻼﺤﻅ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ

 ،PowerPointﻴﻤﻜﻥ ﺇﻅﻼﻡ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ

ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ!
-2

ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ’ ‘Bﻋﻠﻰ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﻊ ﺃﻏﻠﺏ

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ

ﺍﻝﻨﻅﻡ .ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﹰﺍ ﺒﺎﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺎﺡ

ﻤﻜﺒﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩﻙ .ﻻ ﺘﻘل ﻓﺤﺴﺏ

’ ‘Bﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.

"ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺴﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻑ؟" – ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ

-4

ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺠﺎﻝﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﻝﺘﻌﺭﻑ
ﺘﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍ ﹰ

ﺘﺠﻨﺏ ’ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ ﺇﺴﻬﺎﺏ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﻘﻁﺔ‘
ﺍﺠﻌل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ

ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻤﻌﻭﻨﻙ ﺃﻡ ﻻ .ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺘﻴﻡ
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ﺃﻤﻜﻥ .ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻤﺘﻤﻜﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺃﺩﺭﺝ

ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .ﺴﻭﻑ

ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻓﻴﻠﻡ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻗﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ –

ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ

ﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﻀﻊ ﻓﻴﻠﻤ ﹰﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﺒﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.

ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻀﻠﺔ.
-5

-7

ﺤﺎﻭل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻙ ،ﻓﻘﻁ ﻀﻊ ﻋﻠﻰ

ﻓﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل

ﻭﺠﻬﻙ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻝﻁﻴﻔﺔ ﻭﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ

ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﺘل ﻤﻥ

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ .ﺍﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺠﺏ ﻝﻬﻡ .ﻓﺈﺫﺍ

ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻫﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ.

ﺃﻋﺠﺒﻭﺍ ﺒﻙ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﺇﻨﻬﻡ ﺴﻴﺤﻀﺭﻭﻥ
-6

ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.

-8

ﺃﻀﻑ ﺒﻌﻀ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﺇﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ

ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ.

ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﺩ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﺴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻌﺏ

ﻓﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻻ ﺘﺸﻐل

ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﻌﺠﺎﺌﺏ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ

ﺒﺎﻝﻙ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺴﺘﻔﻌﻠﻪ ﺃﻨﺕ ،ﻓﻌﻠﻴﻙ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ

ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻗﻡ ﺒﺴﺭﺩ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﺭﺤ ﹰﺎ ﺜﻡ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ

ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﺤﺜﻬﻡ

ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠل ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ .ﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ

ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺨﻤﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﺽ

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺠﺩﻱ ﻨﻔﻌ ﹰﺎ!

ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ،ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺤل
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-9

ﺍﺠﻌل ﻨﻔﺴﻙ ﻤﻬﻴﺌ ﹰﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل "ﻤﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ

ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﺍﺨﺘﺘﻡ ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻙ

ﻤﻨﻪ"" .ﻤﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻪ؟" ،ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺘﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﺭ

ﻭﺘﻭﻗﻑ .ﻓﺎﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ

ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺃﻱ ﻁﺎﻝﺏ .ﺍﺤﺭﺹ ﺩﻭﻤ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ

ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ.

ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ

 -11ﻤﻬﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .ﻋﻘﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ

ﻤﺎ ،ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ.

ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻗﺩ
ﺘﻌﻠﻤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ،ﺍﻋﺭﺽ )ﻋﻠﻰ

 -10ﻻ ﺘﻐﺎﺩﺭ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺴﺭﻴﻌ ﹰﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻴﺭﻏﺏ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﻋﻘﺏ

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ

ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ

ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ.

ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ .ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ 15
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ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻘﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ’ :ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ....؟‘
ﻤﻠﻤﻴﻥ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺎﻡ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ

ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ

ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ:

ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ .ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ

• ﺍﺒﺘﺴﻡ! ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻼﺤﻅ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل

ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﺒﻴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ

ﺒﻤﺒﺎﺩﻝﺘﻙ ﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻡ – ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺸﻌﺭﻙ ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ

ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل .ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ،ﺴﻭﻑ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺜﻼﺜﺔ

ﺍﻝﻔﻭﺭ.

ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴﺒل ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ – ﺘﺎﺭﻜﹰﺎ ﻝﻙ ﺤﺭﻴﺔ

• ﻭﻓﺭ ﺩﻭﻤﹰﺎ ﻝﻨﻔﺴﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻗﺩ ﻴﻔﻴﺩﻙ

ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻙ – ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤل

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻙ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻙ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻻ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺘﻭﺘﺭ ﺤﻴﺎل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ؟

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﻝﺴﺕ ﻭﺤﺩﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ .ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ

• ﺃﻀﻑ ﺸﺭﺤﹰﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺎ ﻗﻤﺕ

ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻭﺘﺭ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ

ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ .ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻗﻴﺎﻤﻙ ﺒﻭﻀﻊ

ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ.
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• ﺃﺸﺭﻙ ﻁﻼﺒﻙ ﻤﻌﻙ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺍﻁﺭﺡ

•

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﻼﺒﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺒﻀﻊ

ﻻ" :ﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﺭ ﺒﺎﻝﻔﻌل
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﺅﺍ ﹰ

ﺩﻗﺎﺌﻕ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺃﻋﺩ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ

ﻋﺒﺭ....؟" ﺃﻭ "ﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻨﻜﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﺒﻌﺩ

ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ .ﺍﺠﻌل ﻫﺫﺍ

ﺒـ...؟

ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﻼﺒﻙ،
ﻼ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻭل" :ﺍﻵﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﻝﻜﻡ
ﻤﺜ ﹰ

• ﻻ ﺘﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻝﺒﺭﻫﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺴ ﹰﺎ

ﺃﻥ ﺘﻔﻜﺭﻭﺍ ﻝﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺤﻭل  "...ﺜﻡ ﺃﻭﺠﺯ ﻝﻬﻡ

ﻋﻤﻴﻘ ﹰﺎ )ﻫﺎﺩﺌ ﹰﺎ(.

ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ،ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻝﻙ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺴﻰ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ

ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻭﺘﺴﺘﻌﺩ

ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟

ﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻘﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ،ﻝﺫﺍ ﻻ ﺘﺸﻌﺭ ﺇﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ

ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ.

ﺨﻁﺄ ﻤﺎ ﺒﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻝﻙ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ

•

ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ:
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•

ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ﻤﺎ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل

ﺴﺘﺤﻅﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻼﺒﻙ ﻝﻠﺤﻅﺔ -

ﻭﻋﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ.

ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻝﺘﺼﺭﻓﻙ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻫﺫﻩ.

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺘﻌﻠﻤﻭﻫﻤﺎ ﺤﺘﻰ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻙ .ﺜﻡ ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ

ﺴﺅﺍل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ؟

ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﻭﻥ ﻝﻬﻡ .ﺜﻡ

ﺇﻨﻪ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺸﺎﺌﻊ .ﺴﻭﻑ ﻴﻘل ﻗﻠﻘﻙ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻙ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ

ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻙ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ – ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ

ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﻫﺎ .ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ

ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺠﺴﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ.

ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﺤﺘﻰ

•

ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻪ .ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ

ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯﻙ.
•

ﺍﻤﻨﺢ ﻨﻔﺴﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ .ﺃﻋﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل
ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ

ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻙ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻝﻘﻭل " :ﻋﻔﻭﺍ،

ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل.

ﻝﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ! ﻫل ﻴﻭﺩ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺘﺫﻜﻴﺭﻱ ﺒﺎﻝﻨﻘﻁﺔ
ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺴﺄﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ؟" ﻓﻔﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ،

•

ﻻ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﺨﺘﻼﻕ ﺃﻱ ﺇﺠﺎﺒﺔ! ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﺃﻥ
ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﺨﺎﻁﺌﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺍ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ، ،ﻓﺴﻭﻑ
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•

•

ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻌﻙ ﻫﺫﺍ ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ – ﻭﻫﻭ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺡ

ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺭﻏﺒﻪ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ!

ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ® ،Post-itﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ

ﻗل :ﻫﺫﺍ ﺴﺅﺍل ﺠﻴﺩ ﺤﻘﹰﺎ .ﻜﻡ ﻤﻨﻜﻡ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ﺒﺭﻴﺩﻩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺫﻜﺭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ،

ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل؟" ﻭﺍﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ .ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻭﺭ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل.

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ .ﻻ ﺘﻨﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ

ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺼﻐﻴﺭﺓ .ﺜﻡ ﺍﺒﺩﺃ

ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.

ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻙ ﺒﻌﺽ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩﺍﻭﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ

ﻻ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﻼﺏ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺅﺍ ﹰ

ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟

ﻻ ﺠﻴﺩ ﺇﻻ
ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ،ﻗل ﻝﻬﻡ ﺫﻝﻙ" .ﺴﺅﺍ ﹰ

•

ﺇﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﻝﻤﻨﻬﺠﻜﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ "،ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ

ﻫﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ .ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ

ﺫﻝﻙ.

ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ

ﻗﻡ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻙ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ،

ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ

ﻝﻜﻨﻙ ﺴﺘﺴﻌﻰ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ

ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
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•
•

•

ﻻ ﺘﺠﻌل ﻀﻴﻘﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ! ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ

ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻀﺠﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ،

ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻴﻪ ﻝﻭﺼﻭﻝﻪ ﻤﺘﺄﺨﺭﹰﺍ.

ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻔﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺒﻨﻔﺴﻙ.

ﺘﺠﻨﺏ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺘﻬﻜﻡ )ﻤﺜﺎل" ،ﻜﻡ

•

ﺇﺫﺍ ﻝﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ،ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ

ﻫﻭ ﺭﺍﺌﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﻤﻭﺍ ﺇﻝﻴﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ"( ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ

ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ

ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﻭﻡ ﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ

ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ

ﺍﻝﻨﺤﻭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻘﺴﻭﺓ ،ﻓﺎﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ

ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﺘﻔﻕ

ﺴﻴﺼﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺭﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ

ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻤﺘﺄﺨﺭﹰﺍ ﺒﺨﻤﺱ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ

ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل.

ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ.

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ

•

ﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

)ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺎ

ﻝﺘﻨﺸﻴﻁ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﺃﻱ ﺍﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﺸﻲﺀ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻬﺩﺃ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ
ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ( ﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﻴ ﹰ

ﻤﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ )ﻤﺜل ﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻡ

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻤﺎﻋﻙ .ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﺃﻭ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ

ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻀﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ

ﺒﺴﻴﻁﺔ(.
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ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺫﻝﻨﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ؟

ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻷﻱ ﻅﺭﻑ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ

ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺸﺭﺍﺌﺢ  PowerPointﺃﻭ

ﻴﻨﺸﻐﻠﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻭﻴﺩﻴﺭﻭﻥ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﻋﻨﻙ ،ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ

ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ! ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺼﻼﺡ

ﺇﺴﻌﺎﻑ ﺍﻷﻤﺭ.

ﺍﻝﻌﻁل ﻁﻭﻴﻼﹰ ،ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ،ﻤﻊ

•

ﺍﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ" .ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ

ﻓﺄﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ

ﻴﺼﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻁﺏ؟" ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺩﺍﺀ ﺃﺤﺩ

ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﺜل:

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﻉ .ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻋﻡ

•

ﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﹰﺎ! ﻓﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﻨﺕ ﻤﻥ
ﺍﺒﺘﺴﻡ! ﺒﺩ ﹰ

ﺍﻝﻔﻨﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻅل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺸﻴﺌﹰﺎ

ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ،ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ

ﻴﻨﺸﻐﻠﻭﻥ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ.

ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﹰﺎ ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻗﻠﻘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
•

•

ﺤﺎﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻁل ﻓﺎﺩﺤﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ

ﺃﻭﻜل ﻝﻁﻼﺒﻙ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ – ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﺎ

ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻁل

ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻝﺴﻴﻥ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﻡ –

ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺠﻬﺎﺯ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻘﻑ.

ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤل ،ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ

•

ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺫﻝﻙ .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﺃﻋﺩﻫﻡ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ

ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ،ﻝﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ

ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺎﻝﻴﺔ – ﺃﻭ ﻀﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ

ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻗﻠﻴل.
• ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﺒل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻝﺘﺴﺄل ﺒﻌﺽ

ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .ﻝﻥ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺎ.

ﻹﻨﻬﺎﺌﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ!

ﻝﻜﻥ ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻡ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ

ﺒﻤﺩﻯ ﺤﻤﺎﻗﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻫﺫﺍ – ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﺼﻲ

ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ؟

ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ.
• ﺍﺭﺒﻁ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.

ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﻁﻼﺒﻙ ﺒﺎﻝﻤﻠل –

ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺕ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( ﺃﻱ

ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ – ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ

ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ.

ﺒﺎﻝﻤﻭﻋﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭﻜﻠﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺁﺨﺭ .ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ

• ﻻ ﺘﻨﻔﺙ ﻋﻥ ﺇﺤﺒﺎﻁﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺘﺯﻤﻭﺍ

ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ،ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻫﺫﻩ

ﻭﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﺒل ﺃﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ

ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ:

ﺍﻝﺘﺭﺤﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ.

• ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ
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ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻔﻭﺍ – ﺃﻭ ﺤﺘﻰ

• ﺠﺭﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺈﺴﻜﺎﺘﻬﻡ ﻝﻙ.

ﺃﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ.

•

ﺍﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﻤﻤﺘﻌﺔ – ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻬﻡ

ﻤﻌﻙ ،ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻤﺭﹰﺍ

ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺴﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻭﻻ

ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺠﻴﺩﹰﺍ .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ

ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ.

ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ.

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ

•

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟

ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻱ ﺼﺭﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻝﻌﺩﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺤﺘﻰ

ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻋﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﻭﺘﻬﻡ

ﻴﺴﺘﻨﻔﺫﻭﺍ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ.

ﻋﻥ ﺼﻭﺘﻙ ،ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل.
ﻻ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻷﻤﺭ .ﻓﺄﻥ ﺫﻝﻙ

•

ﻴﺠﻌل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺴﻭﺀﹰﺍ .ﻝﺫﺍ ﺘﻭﻗﻑ ﻝﺒﺭﻫﺔ ﻭﺍﻨﻅﺭ
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ﺃﻗﺭ ﺇﻨﻙ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺒﻨﻔﺴﻙ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻤﻨﺤﻬﻡ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ

ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﻨﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ،

•

ﻻ ﺇﻨﻬﻡ ﻤﺘﻌﻤﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﻔﻅﺎﻅﺔ
ﻻ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺠﺩ ﹰ

ﻻﺤﻅ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ "ﻤﺘﺤﺩﺜﻭﻥ" ﻤﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ،ﻝﻜﻥ ﻗﺎﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺃﻤﻨﺎﻡ
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ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ،ﺒل ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻭﻗﺘﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰﺎ

ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.

ﻝﻠﺘﺤﺩﺙ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻝﻥ ﻴﺨﻴﺏ ﻅﻥ ﻁﻼﺒﻙ.

ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻙ.
•

• ﻗﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل

ﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ "ﻤﺨﻁﺊ" ﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ! ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻀﻭﺍ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل

ﺍﻝﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ،ﻓﺴﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻙ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺼﻌﺏ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ

ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ .ﻻ ﺘﻌﻠﻥ ﻤﻁﻠﻘ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ

ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺜﻡ ﺍﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ

ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ.

ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ.
• ﻗﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ® Post-itsﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻁﻠﺏ

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻻﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟

ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺤﻠﻭل ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ:

ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ،ﺜﻡ ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻤﺭﺭﻭﻥ
® Post-itsﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻝﻴﻙ.

• ﻗل" :ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﻝﻬﺫﻩ

• ﺍﺨﺘﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﺘﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ" ،ﺜﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ،ﺜﻡ ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ

• ﻀﻊ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﺤﻤل ﺴﺅﺍل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺤﻭل

ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻭﻩ.

ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻨﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ،ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻝﻠﻁﻼﺏ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻠﺴﺅﺍل.

ﻗﺩﻡ ﻤﻭﺠﺯﹰﺍ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ – ﻤﺜل ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ

• ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺘﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ .ﺜﻡ ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺎﺭﻨﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎﺕ
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ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ :ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

ﻨﻌﻡ

ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩ

ﻏﻴﺭ

ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ

ﻤﻁﺎﺒﻕ
ھل أعرف عدد المحاضرات التي من المعتزم تقديمھا إلى
ھذا الفصل الدراسي؟
ھل أعرف بالتقريب عدد الطالب الذين من المعتزم
حضورھم إياھا؟
ھل عرفت مدى المعلومات التي يعرفھا الطالب بالفعل حول
موضوع المحاضرة؟
ھل أعرف موقع محاضرتي بالتحديد ضمن المنھج الدراسي
اإلجمالي أو الوحدة الدراسية التي يدرسھا طالبي؟
ھل ذھبت لرؤية غرفة المحاضرة التي أتوقع استخدامھا؟
ھل حصلت على األھداف التعليمية المنشودة لھذه
المحاضرة ،إن وجدت؟
ھل قمت بتحويل ھذه إلى األھداف التعليمية المرجوة الفعلية
التي سأقدمھا في بداية المحاضرة؟
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
الطبعة الثانية 2009

42

جامعة ليدز متروبوليتان©

ھل قمت بإعداد شرائح أو عناوين رئيسية لتصاحب
المحاضرة؟
ھل تحققت من قدرتي على تشغيل المعدات التي أحتاجھا في
ً
تحديدا؟ ھل جميع المعدات الالزمة متوافرة
ھذه المحاضرة
ً
فعليا؟
ھل قمت بإعداد أي نشرة مكتوبة أرغب في حصول الطالب
عليھا أثناء المحاضرة؟
ھل سنحت لي الفرصة لمناقشة ھذه المحاضرة تحديداً مع
أحد زمالئي ممن سبق التعامل مع ھذه المجموعة من
الطالب؟
ھل تحققت من إنه يمكن رؤيتي وسماعي جيداً في غرفة
المحاضرة المقرر استخدامھا؟

مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ :ﻋﻘﺏ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ

ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﺠﻴﺩ

ﺠﻴﺩ
ﺠﺩﹰﺍ

ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ

ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ

ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ

ھل قمت باستعراض وشرح األھداف التعليمية
المرجوة بوضوح للطالب؟
ھل تمكنت من التحدث بثقة وطالقة؟
ھل قدمت إلى الطالب بعض المھام ليقوموا بھا
كجزء من المحاضرة؟
ھل نجحت في إشراك جميع الطالب في تنفيذ
بعض المھام أثناء المحاضرة؟
ھل ساعدت الشرائح والعناوين الرئيسية التي
وضعتھا الطالب على فھم الموضوع؟
ھل تذكرت إغالق الشاشة عند عدم استخدامھا؟
ً
جيدا؟
ھل ساعدت النشرات المكتوبة الطالب
ھل قمت بإشراك الطالب عن طريق طرح عليھم
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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أسئلة أثناء المحاضرة؟
ھل نجحت في دفع الطالب إلى طرح أسئلة علي؟
إلى أي مدى نجحت في اإلجابة على أسئلة
الطالب؟
ھل رجعت إلى النتائج التعليمية المرجوة ،واكتشف
ماھية شھور الطالب حيالھا؟
ھل أنھيت المحاضرة على نحو دقيق وشامل؟
ً
تحديدا؟
ماذا كانت أفضل عناصر ھذه المحاضرة
ً
تحديدا؟
ماذا كانت أسوأ عناصر ھذه المحاضرة
ما ھو أھم تغيير اعتزم القيام به في المرة القادمة
ً
تحديدا؟
التي ألقي فيھا ھذه المحاضرة
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ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺴﻌﻴﹰﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ،
ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ

ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ – ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.

ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺩﺜﺭ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ

ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ

ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ )ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ

ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ

ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ(

ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ
ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﺴﺒﻤﺎ
ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
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ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺒﺩﻗﺔ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﺕ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ
ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺼﻐﻴﺭ ،ﺜﻡ ﻴﺠﻴﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
ﻭﻴﻔﺘﺤﻭﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺒﻕ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻝﻬﻡ .ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ
ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻤﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺠﻠﺴﺔ.
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ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ

ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ

ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ؟

ﻝﺸﺨﺹ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻭﺠﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ

ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﻭﻁﺎﻝﺏ ،ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ-ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ

ﺘﻘﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ،ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

•

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭﺏ ،ﺤﻴﺙ

ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻭﻀ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﺠﻠﻭﺱ

ﻝﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺴﺎﻨﺤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ .ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ

ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ.

ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺸﻜل ﻓﺼﻭل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل •

ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻗل ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺓ )ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﻤﻴﺔ،

ﺴﻭﺀ( ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻡ ﺴﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﻕ

ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺴﻭﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ

ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ

ﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺘﺤﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ

ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ.

ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻠﺯﻭﻡ.
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•

ﺴﻴﻠﺯﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ

ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍل ﻭﺍﻝﺸﺭﺡ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ

ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ

ﺁﺨﺭﻴﻥ.

ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ – ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺭﺍﺭﹰﺍ.
•

•

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ

ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻝﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ

ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭ

ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.

ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ" :ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ
ﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺱ
ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴ ﹰ
ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻲ – ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻌﻙ ﻭﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻀﻴﻙ".
•

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ
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ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺒﺈﻓﺴﺎﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
قبل أن نبحث في الخطوات التي يمكننھا القيام بھا إلنجاح
التدريس إلى مجموعات صغيرة ،سيكون من األفضل أن
نبحث في األمور التي يمكن أن تعيق التدريس إلى
مجموعات صغيرة .في جزء الحق من ھذا القسم ،سوف
نعود إلى بعض من ھذه العناصر عند تناول سؤال ,ما
الذي يمكنني فعله عندما...؟ ،لكن إلى ھذا الحين ،فلنقم
بتناول بعض المشكالت المحتملةً ،
بدءا ببعض المصاعب
التي يمكن للطالب أن يسببوھا لنا.
 -1ال يأخذ الطالب األمر على محمل الجد .فعادة ما
يبدو إنھم يعتبرون المحاضرات أكثر أھمية من
الندوات أو الدروس الخصوصية .وأحياناً ما يكون
ھذا خطأ منا نحن – فإذا لم نكن نتعامل مع تدريس
المجموعات الصغيرة بنفس القدر من االھتمام الذي
نتعامل به مع المحاضرات ،فسرعان ما سيالحظ
الطالب الفارق.
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بعض الطالب ال يحضرون .تظھر ھذه المشكلة
نتيجة للمشكلة السابقة ،إال أن عملنا يصبح أكثر
صعوبة إذا لم نعرف حتى اللحظة األخيرة حجم
المجموعة التي سنتعامل معھا على األرجح.
بعض الطالب يحضرون دون تحضير الدرس .فھم
يحضرون دون تنفيذ مھمة القراءة المسبقة أو العمل
التمھيدي الذي نقرره مقدما ً لمحاضرات المجموعة
الصغيرة.
بعض الطالب يميلون إلى السيطرة .قد يكون ھذا
األمر مزعجا ً لزمالئھم في نفس المجموعة ،وعادة
ما نحتاج إلى تغيير أعضاء المجموعات بحيث
ينتشر ھؤالء الطالب المسيطرون ضمن أكثر من
مجموعة.
بعض الطالب يكونوا مثل "عابري الطريق‘ .عند
التدريس إلى المجموعات الكبيرة ،ال يمكننا دوما ً
جعل جميع الطالب يشاركون بفاعلية في المحاضرة
)بالرغم من أنه يمكننا المحاولة( ،ويمكن لمثل
عابري الطريق ھؤالء الخروج من المحاضرة دون
المشاركة على اإلطالق ،ومع ذلك فإن سلوك مثل
جامعة ليدز متروبوليتان©

-6

ھؤالء الطالب يكون أكثر لفتا ً للنظر ،ونحن نحتاج
إلى بذل قصارى جھدنا للتأكد من اتسام تدريس
المجموعة الصغيرة بالتفاعل لجميع الطالب.
قد يتعارك الطالب مع بعضھم البعض! من السھل
أن ينشب الصراع في ظل سياق المجموعات
الصغيرة ،وعلى األخص حينما يتم تقييم إسھام
الطالب فيما يثمر عنه عمل المجموعة ،وعندما
تكون تلك اإلسھامات غير متعادلة.

استغراق جلسة المجموعة الصغيرة في اإلسھاب
فيما سبق لنا تغطيته في المحاضرات.
 -2أحياناً ما يجعل المدرسون الخصوصيين الطالب
يشعرون بعدم ارتياح .على سبيل المثال ،عندما
يحضر طالب دون تحضير الدرس كما ھو منتظر
عند حضور جلسة لمجموعة صغيرة ،فمن
الطبيعي حثھم على بذل المزيد من الجھد مستقبالً.
ومع ذلك ،إذا استجابوا لھذا الضغط بصورة
سلبية ،فمن األرجح أال يحضروا جلسة مستقبلية
إذا لم يحضروا لھا.

ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺩ ﻨﺤﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ!
ال يعد الطالب وحدھم مسؤولين عن كل ما يقع من
أخطاء .توضح القائمة التالية بعض األعمال التي نقوم بھا
نحن ويمكن أن تؤدي إلى إجھاض عمل المجموعة
الصغيرة.
 -1أحياناً ما يقوم المعلمون الخصوصيون بمواصلة
التدريس بدالً من تشجع الطالب على العمل
بنشاط .على األخص حينما ال يشارك الطالب
بفاعلية أو يطرحون أسئلة ،يكون من األسھل
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 -3أحيانا ً ما يتيح المدرسون الخصوصيون الفرصة
للمسيطرين ويعجزوا عن تشجيع الطالب
الخجولين على المشاركة .نحن في حاجة إلى
إيجاد سبيل لتحقيق التوازن بين مختلف اإلسھامات
في المجموعات الصغيرة ،مثل استخدام Post-
® itsلدفع الجميع على اإلسھام بأفكارھم قبل فتح
باب المناقشة.
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 -4أحيانا ً ما يفشل المدرس الخصوصي في إيضاح
األھداف التي تعتزم كل جلسة مجموعة صغيرة
تحقيقھا .من المفيد متابعة نفس األسلوب المستخدم
في المحاضرات فيما يتعلق بتحديد بعض األھداف
التعليمية المعينة لجلسات المجموعات الصغيرة.
 -5بعض المجموعات قد تحرم من الفائدة .على سبيل
المثال ،إذا شاركت مجموعة معينة في نقاش حول
معايير التقييم أو أسئلة االختبار المتوقعة ،فإن
المجموعات األخرى التي لم تشارك في ھذه
المناقشة تحرم من الفائدة .لذا من األفضل إجراء
أي مناقشة حول المعايير أثناء الجلسة الخاصة
بالمجموعة بأكملھا.
ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺱ ﺴﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ.

حماسنا نحن أنفسنا للموضوع الذي نتناوله –
وأن نوضح للجميع أن مصلحة الطالب العليا
ھي أھم أولوياتنا وأننا نتمنى نجاحھم .فإذا بدا
على المعلم الخاص ضجره من موضوع
الدراسة ،فبال أدنى شك لن يشعر الطالب بأي
حماسة نحوه.
 -2مساعدة الطالب على تولي مسؤولية حاجتھم
للتعليم .يمكن تحقيق ذلك من خالل تذكير
الطالب بما يعنيه نجاحھم في التعلم ،وأن
نساعدھم على معرفة ماھية احتياجاتھم تحديداً
لتحقيق النجاح المنشود .وھو ما يؤدي بدوره إلى
توضيح نوعية اإلنجاز الذي عليھم العمل على
تحقيقه .يساعد ھذا األسلوب كذلك إذا أكدنا على
الطالب إنھم سيقدرون تماما ً على تحقيق ذلك،
وأن أصعب األھداف وأكثرھا تعقيداً يمكن
تحقيقھا خطوة بخطوة.

 -1مساعدة الطالب على تعزيز رغبتھم في التعلم.
أفضل الوسائل لتحقيق ھذا الھدف ھو من خالل
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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 -3تأكد من أن الطالب يدركون أن التعلم يتأتي من
خالل الفعل .ساعدھم على إدراك إنه ال يمكن
تحقيق سوى أقل القليل عن طريق االكتفاء
بالجلوس والتحديق في بعض المذكرات أو
النشرات المكتوبة ،بل أن التعلم الفعلي يبدأ حينما
يشرعون في استخدام النشرات المكتوبة لفعل
شيئا ً ما .ساعدھم كذلك على إدراك أن التعلم يتم
خطوة بخطوة ،وأن حتى أصعب المھام يمكن
تقسيمھا إلى خطوات صغيرة .عند التعلم من
خالل الكتب أو النشرات المكتوبة أو البيانات
المعروضة على الشاشة ،يمكن تذكيرھم بمقولة
جيدة تقول أن "لن يتم اكتساب الكثير من العلم إال
إذا كان ھناك قلما ً في يدك وتستخدمه" .أي يمكن
للمدرسين الخصوص مساعدة الطالب على عدم
’االنجراف‘ ،بل أن يكتفوا بتدوين بعض
المالحظات أو اإلجابة على األسئلة وما إلى ذلك
من مھام بينما يدرسون مواد المصادر.
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احرص على تلقي الطالب تعقيب سريع ومفيد.
ساعدھم على تقييم ما قاموا بإنجازه ،وعلى التفكير
في األمور التي نفذوھا بنجاح .يتعين عليك كذلك
التفكير بتعمق في الوسائل التي نجحت في تعليمھم
والسبب وراء نجاحھا .واألھم من ذلك ،يمكننا
مساعدة الطالب على التعلم من أخطائھم .فإذا نجحنا
في حثھم على إدراك أن الوقوع في األخطاء في
البداية يعد خطوة في غاية األھمية والنفع نحو
التمكن من تنفيذ األمور على الوجه الصحيح ،وھكذا
سيتمكنون بالتدريج من النظر إلى التعلم من خالل
المحاولة والخطأ باعتباره وسيلة صالحة ومثمرة
لتحقيق مقاصدھم التعليمية.

-5

مساعدة الطالب على فھم األمور .قم ھنا بإبراز
أھمية التعليم التعاوني .ساعد الطالب على إدراك
إلى أي مدى يكتسبون خبرة بأمر ما حينما يقوموا
بشرحه إلى شخص آخر لم يتمكن بعد من استيعابه،
ويواصلون مساعدته حتى يتمكن من فھمه تماما ً ھو
اآلخر .يتناول ھذا الكتيب المزيد من التوضيح لھذه
النقطة بخصوص التعليم الخاص في جزء الحق.
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ھذا وقد يكون من الھام عدم السماح للطالب بالقلق
أكثر مما ينبغي حول ’عدم فھم‘ أمراً ما – وعلى
األخص حينما يتضمن مفاھيم أو أفكار عسيرة.
سوف يستغرق الفھم الوقت الالزم له .فھناك بعض
األمور التي يلزم التعايش معھا واالجتھاد بشأنھا
لفترة قبل أن يبدأ الفھم .وفي حقيقة األمر ،أحيانا ال
تكون ھناك حاجة لفھم شيئا ً ما للنجاح في التقييم.
فكل ما قد يلزم على المرء القيام به ھو استخدامه أو
تطبيقه ،وھو تحديداً ما يجب عمله على النحو األمثل
حتى بدون فھم .في عالم الواقع ،يتم تقييم الطالب
بناء على عرضه ألدلة اإلنجاز ،وليس بالضرورة
على الفھم .قد يكون ھذا األمر مريحا ً للغاية بالنسبة
إلى الطالب الذين يكافحون حتى يقول المدرس
الخاص" :ال تقلقلوا من عدم فھمك للموضوع حتى
اآلن – فقط واصلوا التدريب وسوف تفھمون في
الوقت المناسب".
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ﺍﻝﺴﺒل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ
افترض إنك حصلت على مجموعة أكبر من الطالب )من
 20ألعلى( وترغب في تقسيمھم إلى مجموعات أصغر
تتكون كل منھا من أربعة إلى خمسة طالب .ھناك عدة
سبل للقيام بذلك ،ولكل منھا مميزاتھا وعيوبھا.
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• اجعل الطالب يقومون بتكوين مجموعاتھم الفرعية
بأنفسھم .وھو ما يسمى أحيانا ً مجموعات ’الصداقة‘
نظراً الحتمال تكوين المجموعات من أصدقاء على
مقربة بالفعل من بعضھم البعض ،أو قد يتم اختيار
مجموعات ’جغرافية‘ بناء على األشخاص الذين
كانوا متواجدين في الغرفة عند اختيار أعضاء
المجموعات .ومن الفوائد التي يتسم بھا ھذا
األسلوب أن الطالب الذين يحبون بعضھم البعض
أو على األقل الذين يعرفون بعضھم البعض من
األرجح أن يعملوا سويا ً على نحو جيد .أما ما يعيب
ھذا النظام ھو أن ھذه المجموعات عادة ما ينتھي
بھا األمر مشكلة ’مجموعة معارضة‘ بناء على
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مجموعات مختلفة متتالية .من السبل التي يمكن بھا
ھؤالء الطالب الذين ال ينضمون سريعا ً إلى
تحقيق ذلك استخدام البطاقات الالصقة مدون عليھا
مجموعة صداقة ،ومثل ھؤالء الطالب ھم من قد
رمز مكون من ثالثة أرقام ،ويكتب الطالب بداخله
يبدؤون عمل المجموعة مع خلفية حزينة.
أسماءھم المفضلة الستخدامھا كشارات لالسم .يمكن ان
• المجموعات األبجدية .يمكن استخدام كشف أسماء
يكون ھذا الرمز أي مما يلي:
طالب الفصل لتحديد أعضاء كل مجموعة .إنھا تعد رمز )مثلث ،نجمة ،مربع ،أو نقاط ملونة الصقة(؛
إلى حد ما طريقة عشوائية لتكوين المجموعات ،
حرف )أ ،ب ،ج(...
لكن إذا ما تم استخدام نفس األسلوب من قبل العديد رقم )(.....3 ،2 ،1
من المدرسين الخصوص ،فقد يتم تشكيل مجموعات
مشابھة على نحو يثير الملل في الفصول المختلفة .يمكن أن ينتمي إلى عضوية المجموعة األولى كل من لھم
نفس الرمز ،ثم يمكن أن تكون مھمة المجموعة التالية ھي
• ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل .ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻝﻠﻑ ﺤﻭل
"رجاء ،انقسموا إلى مجموعات حسب الحرف – أحرف
’أ‘ الكائنة بأعلى ،وأحرف ’ب‘ الكائنة ھناك ،وما إلى
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﻗﻭل" :ﺃ ،ﺏ ،ﺝ ،ﺩ ،ﻩ(....
ذلك ..يمكن تكوين المجموعة الثالثة عن طريق طلب
ً
رقما ،ثم سؤالھم "جميع الحاصلين
ومنح كل طالب
تجمع جميع الطالب الذين بحوزتھم رقم ’ ‘1ھنا ،بينما
على حرف أ يتجمعون في ھذه الزاوية ،وجميع
يتجمع الطالب الذين بحوزتھم رقم ’ ‘2ھناك وھكذا إلى
الحاصلين على حرب ’ب‘ يتجمعون ھنا ،وما إلى
أن تنتھي من تقسيم جميع الطالب .وھكذا سيتم توزيع
ذلك.
جميع الطالب على مجموعات مختلفة ،ولسوف يتفاعل
الطالب بفاعلية مع العدد اإلجمالي داخل الغرفة بأكملھا.
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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تحديد حجم المجموعة الفرعية
في سياق تدريس المجموعات الصغيرة ،يكون من
األفضل عادة تقسيم الطالب إلى مجموعات فرعية ،حيث
يعتمد حجم المجموعة الفرعية على نوعية المھام التي
تعتزم أن توكلھا إلى الطالب .فيما يلي بعض العوامل
التي يمكنك وضعھا قيد االعتبار عند التقرير.

مساعدي العمل الجماعي يفضلون المجموعات المكونة
من أربعة طالب .تتضمن عيوب ھذه المجموعة في ميلھا
إلى االنقسام إلى زوجين ،دون وجود ’صوت مرجح‘ في
حالة ما اختلف الزوجين حول الخطوة التالية أو كيفية تنفيذ
مھمة ما.

خمسة طالب :يتوافر لدى ھذه المجموعة ’صوت مرجح‘.
مثل ھذه المجموعة أوشكت أن تصبح كبيرة إلى الحد الذي
زوجين من الطالب :ال تمثل ھذه مجموعات فعلية،
يجعل أعضاءھا يسلكون منھج ’عابر السبيل‘ أو ’المتفرج‘
بالمعنى المتعارف عليه ،إال أنھا لھا بعض الفوائد من بينھا
دون اإلسھام بفاعلية في عمل المجموعة.
إنه ليس من اليسير على العضو الواحد أال يعمل بفاعلية.
ستة طالب فأكثر :يكمن الخطر الرئيسي في انتھاج
ثالثة طالب :يعد حجم ھذه المجموعة صغيراً بما يكفي
أعضاء ھذه المجموعة سلوك عابر السبيل أو عدم
لتفادي أغلب المخاطر المرتبطة ’بالطالب الخجولين‘ ،كما
المشاركة.
أنه كبير بما يكفي إلضفاء مزيد من الخبرة مقارنة
بالمجموعة المكونة من زوجين .ومع ذلك ،فإنه يعيبه
إمكانية تحالف اثنين من الطالب الثالثة ضد األخير.
أربعة طالب :ال يزال حجم ھذه المجموعة صغيراً بما
يضمن تعزيز دوافع كل عضو للمشاركة – العديد من
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َ
طالبك على الحصول على
لمساعدة
ھناك تسعة وسائل ُ
أقصى استفادة من محاضرات المجموعات الصغيرة:
ﻙ ﻜﻲ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ:
 -1ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﻼﺒ 

ومن ثم تحويل ھذه المعلومة إلى معرفتھم الخاصة،
ويكون لديھم شعور جيد بمسؤولية إنجازھم قبل أن يتم
مُطالبتھم بإثبات الدليل على بلوغھم نتائج التعلم.
ﻙ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ
 -2ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﻁﻼﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘ 

وذلك لعدة أسباب ليس
التقييم ھو النھاية الحتمية للتدريس،
َ
أقلھا أن أشكال التقييم تتضمن رابحين وخاسرين – وأن ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ:
ً
إطالقا؛ ولعل أھم سمة
تكون خاسراً يُعد أمر غير مُريح
ھي أنھا ُتساعد
حيث أن الميزة الرئيسية التفاقات التعليم ّ
ھي القدرة على أن يشعر به
من سمات المُعلم الممتاز ّ
الطالب على تحمل مسؤولية الحاجة إلى التعلم ،وھذا
الطالب وأنه "بجانبھم" في معركة التقييم؛ وحتى عندما
بسبب أن االتفاق يجعلھم يشعرون بأنھم يلعبون دوراً في
يقوم المُعلمون بالتقييم بأنفسھم ،يكون من المُفيد جداً أن
تقدير الجداول الزمنية المعنية ،ويقررون ماذا يتعلمون،
يشعر الطالب بأن مُعلميھم قد فعلوا كل ما بوسعھم لزيادة وأفضل ُ
الطرق المُتبعة للتعلم ،وفي أي مستوى يجب أن
فرصھم في النجاح وتجاوز عقبة التقييم؛ كما ال يجب أن
يظھر ھذا التعلم؛ وإن أفضل السُبل لجعل الطالب
خمن ما الذي يدور بعقل
ال يتحول التقييم إلى لعبة " ِ
يشعرون وكأنه اتفاق فعلي ھو التأكد من مُشاھدة الطالب
المُعلم" – فال ينبغي أن يرتبط األمر بالتخمين ،حيث يجب
لمُعلميھم وما يؤدون من أدوارھم الخاصة حتى يؤتى ھذا
عما يدور بأذھان
أن يكون لدى الطالب فكرة واضحة ّ
االتفاق ثماره.
المعلمين؛ وعلى وجه الخصوص ،من المُفيد أن يسعى
المُعلم جاھداً لمُساعدة الطالب في فھم ما تعلموه،
َ
وذلك  -3ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ:
لكي يشعر الطالب أنھم قد "استوعبوا" المعلومة المعنية،
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ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ،ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ

ﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ
ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﹸﻼﺒ 

ﻲ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ؛ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫ 

ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﺃﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﹸﻜﺘﺏ ﺒﻠﻐﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ " -ﻨﻤﻁ

ﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﹸﺼﺒﺢ
 -4ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﹸﻼﺒ 

ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ"! ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل "ﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ:
ﻙ ﻝـ  ،"....ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ
ﻓﻬﻤ 
مھارات الدراسة ھامة؛ ليس فقط في سياق مساعدة
ﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ؛ الطالب على شق طريقھم نحو النجاح في دراستھم
ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝ 
عام؛ وسيستمر الطالب
الحالية ،ولكن في حياتھم
ٍ
بشكل ٍ
ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ "ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ"
في الحاجة إلى تعلم أشياء جديدة على مر السنين عند
ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ؛ ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ مشاركتھم بدراسة رسمية ،وبقدر تحسن قدرتھم على أخذ
أھداف تعلم جديدة والعمل بشكل منھجي وھادف من أجل
ﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥ؛ ﻫﻡ
ﻫ
تحقيق ھذه األھداف ،تتحسن نوعية حياتھم المُستقبلية؛
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻭﻝِﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥ – ﻫل
وحتى إذا ثبت فشل عنصر من عناصر التعلم ،عادة ما
يكون ھناك دروس مھارات دراسية مُفيدة والتي يُمكن
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ
اكتسابھا من ھذه التجربة؛ إن المُھارات الدراسية ال يُمكن
فھي )مثل أي شيء آخر(
ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ أن "ُتدرس" بشكل مُباشر –
ّ
ُتكتسب عن طريق الممارسة والتدريب ونظرية التجربة
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والخطأ والخبرة؛ ويُمكن للمُعلمين استخدام سياقات تعلم
وذلك من خالل إنشاء
المجموعات الصغيرة للمساعدة
َ
فرص الممارسة العملية ،والتجاوب مع نظرية التجربة
والخطأ ،ومساعدة الطالب في الحصول على تعلم مثمر
من خبرات بعضھم البعض.
ﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺘﻬﻡ:
 -5ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻁﻼﺒ 

خالل التاكد من ان المھام قد بدأت في وقت االتصال
ذلك بتلك الدقائق الحيوية
وجھا ُ لوجه ،حتى إذا كان
َ
تلك
فحسب والتي ستسمح للطالب بالمغادرة ومواصلة َ
المھام في وقتھم الخاصة وبسرعتھم الخاصة.
 -6ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ ﺘﹸﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ

إدارة الوقت ليس مُجرد مھارة دراسية أساسية – فھو
مھارة حياتية؛ وربما يكون أھم عنصر من عناصر إدارة ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻭﻗﺕ؛ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺩﻴﺩ
الوقت بأي مُھمة ھو "البدء" – فإذا لم يبدأ شيء ما فمن ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ؛ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ
لذلك ،يُمكن للمعلمين بسياقات
المُحال أن ينتھي!
َ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻝﻸﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ؛
المجموعات الصغيرة مُساعدة الطالب في الحصول على
وذلك عن طريق اإلشارة إلى أن طبيعة البشر ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ
تعلم مُستمر
َ
ّ
ھي العثور على "تكتيكات تجنب العمل" والذي يؤخر ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺒﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ.
البدء فيه ،ولكن حالما يتم االعتراف به على ھذا النحو
فمن الم ُمكن تماما ً التصدي لھم؛ إن المھمة التي بدأت منذ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ
خمس دقائق فحسب أقرب بكثير إلى االنتھاء من المُھمة ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ
لذلك ،يُمكن للمعلمين تقديم المُساعدة من
التي لم تبدأ بعد؛
َ
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ﺍﺒﺘﻼﻉ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ العديد من الطالب يقولون "إذا كنت أعلم كيف ستكون
أسئلة االمتحان ،سأتمكن من االستعداد لالمتحان بسھولة"
ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﺀ؛ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﺴﺘﻐﻼل ولكن يُمكنھم معرفة كيف ستكون األسئلة؛ ُ
وتعد طريقة
ﻻ ﻤﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ "أي جزء ھام من معلومة يُمكن ببساطة اعتباره إجابة
ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺜﻼﺙ ﻤﻬﺎﻡ ﺒﺩ ﹰ
على سؤال" وسيلة مُفيدة لمساعدة الطالب على التفكير في
ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺘﹸﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
األسئلة بدالً من المعلومات؛ وبمجرد معرفتھم السؤال
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.
سوف يتمكنوا من معرفة الجواب بأحد الطرق اآلتية-:
• البحث عنه بالكتاب أو المذكرات المطبوعة.
• البحث عنه بشبكة اإلنترنت.
عما إذا كان يعرف اإلجابة.
• سؤال طالب آخر ّ
• سؤال اآلخرين.
• سؤال شاھد أو خبير علمي – َ
أنت على سبيل المثال.
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ؛
 -7ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ

ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ

ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ:

ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻩ؛ ﻭﻤﻥ
ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ،ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ
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ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻜﻲ ﻴﺩﺭﻙ  -8ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻗﹸﺭﺍﺀ ﺃﻓﻀل:
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺄﺭﻓﻑ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ،ﻓﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻜﹸﺘﺏ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻴﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﻠﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻝﻜﹸﺘﺏ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
ﺏ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺸﺨﺼﻲ ﻤﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺜﻴﺭ
ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ،ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻜﹸﺘ ﹺ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺒﻭﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل؛
ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﺭﺯ ﺤﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ

ﻙ ﺤﺘﻰ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ،ﻭﺫﻝ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻓﻀل ،ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ( ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﹸل ﺸﻲﺀ ﻤﺭﺌﻲ ﻭﻝﻜﻥ

ﻙ
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝ 
ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﹸﺘﺏ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻝﻠﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ،ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﹸﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ

ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ؛ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ

ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﻡ.

ل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﻜﹸﺘﺏﹺ ،ﻭﻝﻜﻥ ﺠ ّ

ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻬﻡ؛ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻊ
ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺎﻷﺫﻫﺎﻥ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺼﻔﺤﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل
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ﺠﺩﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﺠل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ "ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ" ﻓﺤﺴﺏ.

ﻼ! ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﻤ ﹰ

ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻤﻠﺔ؛ ﻓﻘﺩ

ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﻓﻬﺎﺭﺱ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ "ﺘﻌﻠﻡ" ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻁﹸﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﺍﻝﻜﹸﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ؛ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل.

)ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ( ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺤﺜﻭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺭ

ﻙ
ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻠ 
ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻴﻭﻗﻔﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﺒﺩ ﹰ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺼﻔﺤﺔ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺜﹰﺎ ﺁﻤﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺼﺒﺢ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﻑ "ﺘﻅﻬﺭ".

 -9ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ:

ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ – ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﻴﺴﻪ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ؛ ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﺃﻱ

ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ
ﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ – ﻤﺭﺍﺭﹰﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﹰﺍ – ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ
ﻫ
"ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ"؛ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل
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ﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻗﻼﻤﻬﻡ ﺍﻝﺭﺼﺎﺹ؛ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ
ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ،

ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ – ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ.
ﻲ ﻋﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ؛ ﻓﻼ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ

ﻭﺃﻓﻀل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻓﻲ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ.

ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻝﻥ ﺃﻭ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻭ ﺴﺅﺍل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ؛
ﻭﺒﺎﻝﻤﺜل ،ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ
ﻻ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ – ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻝﻜﺎﻥ
ﻙ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ.
ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﺒﻴﻥ ﺘﻠ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻝﻁﹸﻼﺏ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ
ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ – ﺒل ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﻼﻤﻬﻡ ﺃﻭ
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ﻙ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ :-
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘ 
ﻨﻌﻡ

ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﻝﻴﺱ ﺒﻌﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺒﻕ

ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤل

أيمكنني معرفة كم عدد دورات المجموعات الصغيرة التي
سأديرھا بھذا الصف ؟
عما إذا ُكنت سأقوم بأخذ الصف ككل في
أيمكنني معرفة ّ
دورات مُتكررة مُنفصلة ،أو ما إذا كان أحد ُ
الزمالء اآلخرين
سيقوم بإدارة دورات مجموعات صغيرة مُماثلة جنبا ً إلى
جنب مع دوراتي ؟
أيمكنني معرفة ھل دورات المجموعات الصغيرة ستكون
على ھيئة دورة تعليمية( بعبارة أخرى ،بقيادتي )أم حلقات
دراسية( بحيث أطلب من الطالب إعداد وقيادة العناصر )أم
مزيج من كليھما ؟
أيمكنني معرفة ھل سأقوم بإدارة وإلقاء المحاضرات ذات
الصلة إلى الطالب ،أم سيقوم أحد الزمالء اآلخرين بإلقاء ھذه
المُحاضرات.
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أيمكننـي مُمارسة نتائج التعليم المرجوة الخاصة بھؤالء
الطالب باللغة التي يُمكنني التعامل بھا مع الطالب ؟
عما إذا كانت دورات المجموعة الصغيـرة
أيمكنني معرفة ّ
تناسب المادة الدراسية بشكل شامل أم جزء مما يدرسه
طالبي فحسب ؟
عما إذا كنت سأستخدم غرفة التدريس ذاتھا
أيمكنني معرفـــة ّ
في كافة الدورات مع ھؤالء ُ
الطالب ؟
علي إعداد مُلخص مھام فيما يتعلق باألعمال التي
أيتعين
ّ
سيقوم بھا الطالب قبل البدء في الدورات ؟
علي إعداد مُلخص مھام فيما يتعلق بنطاق المھام
أيتعين
ّ
المُحتمل قيام الطالب بھا أثناء الدورات ؟
علي إعداد مُذكرات مطبوعة ،أو شرائح صورية أو
أيتعين
ّ
أجھزة عرض رأسية ليتم استخدامھا بھذه الدورات ؟
أيمكنني معرفة ما إذا كانت أية مُعدات قد أحتاجھا بھذه
الدورات مُتوفرة في الغرف المعنية ؟
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ :ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ:
ﺍﻝﺴﺅﺍل

ﺠﻴﺩ

ﺇﻝﻰ ﺤﺩ

ﺠﺩﹰﺍ

ﻤﺎ

ﺴﻲﺀ

ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤل

ھل تمكنت من طرح وتفسير أھداف الدراسة بشكل
واضح على التالميذ؟
ھل سارت المحاضرة بشكل جيد وفقا ً لتلك األھداف
–وھل تمكن معظم الطلبة من تحقيق تلك
األھداف؟
ھل سيتم ممارسة األنشطة التPي خططPت ألن يقPوم
الطلبة بتنفيذھا؟
ھل تمكنت من جعل كافة الطلبة يشاركون في
األنشطة أثناء المحاضرة؟
أثناء الندوات البحثية ,ھل تمكنت من السماح
للطلبة بتنفيذ مساھماتھم بأنفسھم؟
ھل نجحت في جعل الطلبة يعملون سويا ً في
مجموعات مختلفة ,ولھذا تمكنوا من إنجاز معظم
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األعمال الجماعية؟
ھPPل تمكنPPت مؤقتPPا ً مPPن عPPدم التPPدخل الPPسريع فPPي
مواقف "العجز"؟
إلPPPى أي مPPPدى تمكنPPPت مPPPن اسPPPتخدام محاضPPPرات
المجموعة الPصغيرة فPي تحديPد مPشاكل وتPساؤالت
الطلبة؟
ھل تمكنت من جعل المحاضرة شاملة ودقيقة؟
ً
تحديدا؟
ماذا كان أفضل ما في ھذه المحاضرة
مPPاذا كPPان أقPPل األمPPور إرضPPاء فPPي ھPPذه المحاضPPرة
ً
تحديدا؟
مPPا ھPPو أكثPPر األمPPور أھميPPة والPPذي سPPأقوم بتنفيPPذه
بشكل مختلPف فPي المPرة القادمPة التPي أجPري فيھPا
حدث مماثل؟
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ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ" :ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ  .....؟"
ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ

•

ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ؟
عمليا ً ,ھناك بعض المصاعب في محاولة "إجبار" الطلبة
على حضور أيا ً من عناصر برامجھم ,وعندما ال يولي
الطلبة األھمية المطلوبة لتدريس المجموعات الصغيرة,
ترتفع مشكلة الغياب .فعلى أي حال ,قد يساعد الدمج بين
واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية على تحسين األوضاع
أحيانا ً:
•
• تأكد من جعل الحضور يستحق.
عندما يخرج الطلبة الحضور بشيء لم يكونوا
ليرغبوا في تفويته )وليكن المذكرات ,اإلشراق,
واألنشطة التي وجدوا ممارستھا مفيدة ,وھكذا(,
وربما ينتشر الخبر ويزداد الحضور.
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اسأل من يتغيبون باستمرار "ما المشكلة؟"
في بعض األحيان يمكن أن يحدث تعارض في
الجداول ال تعلم عنه شيئا ً ,أو مشاكل في السفر
يترتب عليھا ضياع للوقت .وقد تكون اإلجابة أحيانا ً
"أن المحاضرة غير مفيدة" وحينھا ربما يكون علينا
التساؤل برفق "لماذا تحديداً" ,وأن تظل مستعداً لتلقي
اإلجابة.
لتبقي على جدول التقييم على المنضدة.
عندما يستطيع الطلبة إدراك أن كل محاضرة
للمجموعات الصغيرة لھا دوراً في كونھم مستعدين
ألسئلة االمتحانات المقبلة ,أو أنھا تساعدھم في
معرفة ما الذي يُبحث عنه في المنھج ,يصبح الطلبة
أقل رغبة في تفويتھا.
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•

ﻝﺘﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﻤﺔ؟
ھذا أمر مشين .وإن امتنع جميع الطلبة عن البدء في
"ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ"
تنفيذ المھمة ,فھذا ھو األسوأ .وقد تساعد الطرق
التالية:
ﻓﻼ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻠﺤﻀﻭﺭ ﻭﺤﺴﺏ ,ﻓﻘﺩ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
• تأكد من أن ملخص المھمة واضح:
ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ.
اشرح لھم مرة أخرى ما الذي تريدھم القيام به
تحديداً .وقد يكون مفيداً أن تقول "الذي أعنيه تحديداً
ھو  "...ثم قلھا مباشرة وبلغة واضحة.
• اعرض المھمة في شكل شرائح أو على جھاز
العرض الرأسي ,أو سلمھا لھم في مذكرات.
أحيانا يدرك الطلبة جوھر المھمة بشكل أفضل إذا
تمكنوا من رؤيتھا وسماعھا في نفس الوقت.
•

حاول إيجاد العقبة.
مثالً ,اسأل الطلبة " ما الجزء الذي تجدون فيه
المشكلة تحديداً في ھذه المھمة؟" ولتنظر ما إذا كان
توضيح ھذا الجزء سيساعدھم على البدء.
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•

أبدياً بالنسبة إليك ,ستبدأ الرغبة في مقاومة البدء في
المھمة في التالشي.

قسم المھمة إلى أقسام صغيرة.
ولتطلب من الطلبة تنفيذ القسم األول فقط اآلن ,ثم قم
بتوضيح المراحل المقبلة واحدة تلو األخرى بينما ھم
يتقدمون بالشكل المناسب.

•

أطلب منھم أن يبدؤوا العمل في ثنائيات.
حتى تتمكن من المرور إلى أي ثنائي يبدو أنھم غير
قادرين على البدء في المھمة ,وحاول اكتشاف ماذا قد
يكون السبب في إعاقتھم.

•

ضع وقتا ً نھائيا ً لالنتھاء من القسم األول من
المھمة:
أحيانا ً ,يكون ذلك كفيالً بحثھم على البدء

•

قاوم الرغبة في االستمرار في الكالم.

ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺴﻭﻴﺎﹰ؟
عادة ما يحدث ذلك في المجموعات الصغيرة على
عكس المجموعات الكبيرة .قد تساعد الطرق التالية:
•

يمكن أن يتم ذلك بشكل عشوائي ,لكن عليك التأكد من
أن الطلبة الذين ال يندمجون سويا ً يتم نقلھم والفصل
بينھم في مجموعات مختلفة.
•أعط للجميع مھمة ليبدؤھا بأنفسھم .ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ

امنحھم بعض الوقت عندما ال يوجد المزيد لتقدمه,
وسيكون من الواضح أنك تتوقع منھم االندماج في
المھمة .وبعد لحظات قليلة من الصمت الذي يبدوا
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•

•

ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ,

ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ

ﺘﺘﻌﻤﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ.

ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ.

ﻝﺘﺠﻌل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ.

•

ﺍﺤﺘﺭﺱ ﻤﻥ "ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻏﺏ"

ﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ
ﻼ ,ﺴﻠﻤﻬﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺃﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻜ ﹰ
ﻤﺜ ﹰ

ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ .ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ

ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ,ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ

ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ,ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﻴل

ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻫﺎﺩﺌﺔ .ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﻁﺎﻝﺒ ﹰﺎ ﻻ

ﻓﺭﺹ ﺃﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ.

ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.

ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ:
ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ,ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻙ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺒﺫﻫﻡ ﻝﻠﺨﻼﻓﺎﺕ – ﻓﻲ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻙ ﺤﻴﻨﻬﺎ
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ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﺤﺩ

ﺃﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻊ ﺠﻴﺩ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ؟

ﺍﻷﻗل.

ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﻲ
ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ,ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ,ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ,

•

ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ,ﻭﺃﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ

ﺒﺈﺯﻋﺎﺝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ.

ﺍﻝﻭﻀﻊ
•

ﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ

•

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺍﻵﻥ؟"

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﹰﺍ –
•

ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺩﻭﺀ .ﺍﻓﻌل ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ
ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ,ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ

ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ

ﻋﻥ "ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ" ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺴﻤﺎﺡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ.

ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ,ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ
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ﻼ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩ
ﺘﺩﺨل ﺒﻠﺒﺎﻗﺔ .ﻤﺜ ﹰ
ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ,ﺍﺴﺄل "ﻫل ﻴﺭﻏﺏ ﺃﻱ ﺃﺤﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ

ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻤﺒﺭﺯﹰﺍ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ

ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ .ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
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•

•

ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ .ﻗﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻷﺤﺩ

ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻨﺎ ,ﻭﻗﺩ

ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ,ﻤﻊ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺇﻝﻰ

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻤﻴ ﹰﺎ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ

ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ,ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ.

ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ.

ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ .ﻝﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻫﻭ
ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺸﺭﻱ ﺸﺎﺌﻊ .ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
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ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ
يبدو األمر كما لو إنه منتظر منا أن نظھر حاملين
األقالم الحمراء في أيدينا وعلى استعداد تلقائي
الستخدامھا.

ﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ؟
في واقع األمر ،ليس ھناك أي شيء مما نقوم به في
إطار التعليم له مثل ھذا التأثير البالغ على الطالب .فإذا
أخطأنا في تقييمنا ،يمكن بذلك أن نھدد حياة الطالب
بأكملھا أو حياته المھنية على األقل .كما يعد التعقيب
أمراً حيويا ً بالنسبة إلى الطالب ،حيث يتيح الفرصة للثناء
عليه لنجاحه ،كما يتعلم من أخطائه ويعمل على تحسين
العمل الذي يقوم به الحقا ً بناء على ما نقدمه من تعقيب.

التقييم الموجز والتقييم التقويمي
عادة ما يتم قياس التقييم ’الموجز‘ في نھاية عنصر
تعليمي – على سبيل المثال اختبارات نھاية وحدة
تعليمية .وعادة ما يحصل الطالب على النتائج في
صورة عالمات أو درجات ،وأحيانا ً ال يحصلون على
أي تعقيب إضافي )على أدائھم في االختبار على سبيل
المثال(.

بينما يحمل لقبنا اسم "محاضر" ،ال يستغرق إلقاء
المحاضرات أو التدريس الغالبية العظمى من وقتنا ،بل
أننا نقضي معظم وقتنا في تعيين المھام واالختبارات إلى
الطالب وإبالغھم بتعقيبنا على مدى ما يحرزونه من
تقدم . .وتمثل ھذه المھمة بالنسبة إلى العديد منا تجربة
"ال يتمتعون بالخبرة الكافية" لالطالع بھا .بل أحيانا ً

مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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النھائية للطالب ،فإن التعقيب الذي يحصلون عليه يھدف
إلى مساعدتھم على الوقوف على نقاط الضعف وتعزيز
نقاط القوة للحصول على تقييم أفضل لعملھم التالي .وفي
إطار الفصول الكبيرة ،يزداد الوقت الالزم لتقديم إلى
الطالب تقييم تقويمي ،كما تكمن مخاطرة ضعف مستوى
ھذا التقييم نظراً للضغط الذي يخضع له القائم بالتقييم.

ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﻓﻔﻲ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻴﻌﺩﺍ ﻤﻥ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻀﻤﻥ

ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ.

ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ

ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻨﺠﺎﺤﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ

– ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ

ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺏ،

ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺴﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻪ – ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ،ﻓﻠﻥ

ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺒﺎﻝﻁﻼﺏ

ﻴﻜﺘﺭﺙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ .ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻬﻭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ

ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻓﻲ

ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺫﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل

ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ – ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﺜﻘﻴل ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺭﻗﺔ.
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ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻭﺤﺎﺴﻤﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ

ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ

ﻜﺫﻝﻙ ،ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﺒﺭﻴﻥ

ﻝﻤﻨﺤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ.

ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ.
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺤﻴﻭﻴﹰﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻓﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﻐﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﻨﺎ .ﻓﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎﻨﺎ ،ﺃﻥ ﻨﺤﻁﻡ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻨﺎ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﻌﻘﻴﺏ
ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﺤﻭل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ .ﻭﻴﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺯﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺘﻌﻘﻴﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺜل.
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
الطبعة الثانية 2009

75

جامعة ليدز متروبوليتان©

ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ – ﻓﻌﺎل ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻭﺸﻔﺎﻑ

ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ،

ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﻤﻨﻪ ﻭﺴﻬل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ!

ﻻ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ.
ﺒﺩ ﹰ
ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺹ ﻜل ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩل

ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ،ﻭﻤﺎ

ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻨﺤﻬﺎ

ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ؟

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ،

ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﻘﻥ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻨﺎ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ

ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺤﻜﻡ ﻝﻜل

ﻝﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ – ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ

ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ )ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﺅﺍل

ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ .ﻝﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎﺜل( ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ

ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻜل

ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻨﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﻔﻴﻥ ﺤﻴﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﺒﻁ

ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ .ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻝﻲ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭﻫﺎ -

ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ،ﺴﻴﺘﻔﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ

ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ

ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ
ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ .ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ
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ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺩ ﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻋﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﺤﺘﻰ

ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ

ﺃﺨﺭ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺭﺯﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.

ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺘﻴﻘﻨﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻤﻥ

ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﺼﺎﺤﺏ ﻜل ﻋﻤل .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ

ﻁﻼﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ .ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻷﻯ

ﺇﻝﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻭﻫﻭ

ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

ﻤﺎ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ

ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻻﺠﺘﻴﺎﺯ

ﻝﻠﻁﻼﺏ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺍﻝﺴﺭﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﺤﺩﺙ ﻤﺎ،

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ .ﻭﺇﻴﺠﺎﺯﹰﺍ ﻝﻠﻘﻭل ،ﻨﺤﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ

ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ،ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ( .ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﺒﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﻝﺘﻬﻡ

ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺩﻯ ’ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‘ ﺘﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ

ﻗﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ.

ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻥ

ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ .ﻨﺤﻥ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ

ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﺠﻠﻭﺱ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ

ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻫﻭ ﺤﻘﹰﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ – ﺃﻱ

ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﻲ.

ﺇﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻨﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ
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ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﹰﺎ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ

ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ – ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ – ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺜﻡ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺒﻨﻔﺱ

ﺇﻝﻰ ﻁﻼﺒﻨﺎ .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺠﺩل ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ

ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻭﻫﺎ ﺒﻬﺎ.

ﻗﺩﺭ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﺜل ﻀﻐﻁﹰﺎ
ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻭﻀﻐﻁ ﹰﺎ ﻫﺎﺌﻼﹰ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺃﻥ
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻡ )ﺃﻱ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ
ﻫﺎﻤﺔ( ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﺤﺴﺏ )ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻬﺠﻲ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺤﻭﻴﺔ( .ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺤﺕ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﻓﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺩﻓﻌﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺴﻁﺤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﺠل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ
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ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻝﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ،

ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ

ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ

ﺍﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ

ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ .ﻭﻤﻊ

ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ

ﺫﻝﻙ ،ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ

ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻱ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ

ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ

ﻀﻴﻘﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ.

ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ .ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ،ﻤﺜل:
•

•

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ :ﺘﻌﻤل
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ

ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ

ﻋﺎﻤل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ

ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻝﻤﺼﺤﺤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ :ﻓﻭﺭ

ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ

ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ،ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻁﺒﺎﻋﺔ
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ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎﺕ

•

ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ.
•

ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻥ :ﻭﻫﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻝﻜﺘﺏ :ﻋﻠﻰ

ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ.

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ
ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ،ﺜﻡ

•

ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ

ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻱ ،ﻤﻊ

ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل

ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  300ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻁ

ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ.

)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل( .ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺩﻓﻊ

•

ﺒﺎﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ’ﻓﻭﺭﻴﺔ‘ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﻭﺭﻗﺔ

ﺒﺤﺎﻝﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎل ﻤﻥ  3000ﻜﻠﻤﺔ

ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ

)ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺃﺴﺭﻉ

ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ

ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ(.
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•

ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺭﻴﻊ

ﺸﻙ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ )ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﻜﻭﻙ ﺍﻝﺘﻲ

ﻭﺤﺎﺴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ.

ﺘﺸﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ(.

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ )ﺃﻭ ’ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ‘(

•

ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﻤﻥ ﺒﻴﻥ

ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ :ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ

ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺴﻭﺍﺀ

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ

ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ.

ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ )ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ( ،ﻭﺘﻌﻨﻲ
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﻡ.
•

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﻴﺎﺴ ﹰﺎ ﺃﻓﻀل ﻝﻔﻬﻡ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻴﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻨﻰ
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ھيئة التدريس ،كما يمكنك وضع مسودة األسئلة
مع أحد زمالئك إذا ما تسنى لك ذلك ،وھو ما
يتيح للمجموعة اختيار أفضل األسئلة من بين
نطاق من االحتماالت ،عوضا ً عن استخدام كافة
األفكار التي لدى الجميع.

ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
عادة ،مع قيامھم بأول مھمة لھم لتصحيح نصوص
اختبار ،يدرك المحاضرون للمرة األولى إلى أي مدى
يلزم تصميم أسئلة االختبارات على نحو حساس ،وإلى
أي مدى يلزم وضع معايير التقييم ونظم التصحيح
بوضوح تام بحيث تكون قادرة على توقع كافة الوسائل
المختلفة التي يمكن اإلجابة بھا عمليا ً على أكثر األسئلة
وضوحا ً .تم اقتباس المقترحات التالية من كتاب Race
 ،(2005) et alوھي قد تعفيك من بعض المشكالت

 -2اجعل واحد أو اثنين من زمالئك يجيبون على
أسئلتك – أو اجب عليھا بنفسك .أحيانا ً يمكن
االستفادة حتى من اإلجابات التمھيدية .وعلى
الرغم من أن ذلك يتطلب مساعدة الكثيرين من
الزمالء المشغولين ،إال أن النتيجة تستحق حقا ً
ذلك العناء .فسوف تكتشف إن كل منھم قد أجاب
على سؤال معين بطريقة مختلفة عما كان يدور
بخلدك إبان وضع ھذا السؤال .ومع االنتباه
مبكراً للطرق التي يمكن بھا للطالب المختلفين
اإلجابة على سؤال ما ،تتسنى لك الفرصة لتھيئة
مناھج مختلفة لنظام التصحيح الذي ستتبعه ،أو
حتى إلعادة صياغة السؤال بحيث يكون المنھج
المقصود أو المفضل جليا ً بالنسبة إلى الطالب.

التي قد تسببھا أسئلة االختبارات المكتوبة بتعجل.
 -1ال تفعل ذلك بنفسك! احرص على االستعانة
بزمالئك للتعقيب على كافة األسئلة التي
وضعتھا .فھم أقدر منك على تحديد ما إذا كانت
األسئلة التي وضعتھا ترقى إلى المستوى
المطلوب أم ال ،لذا فإن االستعانة بشخص آخر
إللقاء نظرة على مسودة أسئلة االختبار التي
وضعتھا يعد مفيداً للغاية .واألفضل من ذلك ،أن
تتم مناقشة كافة األسئلة بواسطة مجموعات من
مواجھة أحلك المواقف بقلم فيل ريس
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 -3ضع النتائج التعليمية المرجوة نصب عينيك
إبان صياغة أسئلة االختبار .من السھل أن تقع
في مأزق وضع أسئلة شيقة وھامة ثم تكتشف
الحقا ً ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ
ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.
 -5ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺒﺭﻩ

ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ،ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﻥ

ﻓﻌﻠﻴ ﹰﺎ .ﻫل ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﺴﺅﺍل ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ

ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ

ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺤل

ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻗﻲ

ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ( ،ﺃﻡ

ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ.

ﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ؟

 -4ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤل ﻗﺼﻴﺭﺓ .ﻝﻴﺱ ﻤﻥ

ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﺩﺩ

ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ

ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ

ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻐﺔ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ

ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ ﻜل ﺴﺅﺍل .ﻭﻋﻠﻰ

ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺠﻤل ﻗﺼﻴﺭﺓ .ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ

ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ،ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﺭﻱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ )ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
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ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻙ( ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺇﻁﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ،ﺘﻌﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻤﻨﻬﺠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺘﻙ

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ.

ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.

ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺃﻓﻀل ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ،ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﺎ

 -6ﻻ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺭﹰﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﹰﺍ.

ﺘﻌﺩ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺠﺩﹰﺍ ﻤﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺫﻜﺭﻫﻡ

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻘﺎل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺍﺕ

ﻝﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﺎﺘﻤﺔ

 -8تفقد الوقت .سوف تكتشف أحيانا ً إنك قد
استغرقت ساعة كاملة لإلجابة على سؤال يتاح
للطالب نصف ساعة فقط لإلجابة عليه .فكثيراً
ما ينسى القائمون بالتقييم عند وضعھم لألسئلة
المتخذة شكل مشكلة للطالب أن اعتياد نوع
المشكلة يؤثر إلى حد كبير على الوقت الذي
تستغرقه اإلجابة عليه .ولألسف ،فإن الطالب
الذين يواجھون مثل ھذه األسئلة قد ينتھي بھم

ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻷﻯ ﻗﻴﺎﺱ
ﺃﻤﻭﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
 -7ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ .ﻓﻲ
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مشاركتھا مع باقي فصول الطالب المستقبلية
وكذلك مع الزمالء الذين يقومون بالفعل
بالتصحيح معك ،وبھذا تساعدھم على معرفة
كيفية التقييم.

األمر بالرسوب في االختبار ،وھو ما يعود
بنسبة كبيرة إلى عدم توافر الوقت الكافي لإلجابة
وليس لعدم تمكنھم من موضوع السؤال.
 -9تحديد معايير التقييم .تأكد من أن ھذه المعايير
ترتبط بوضوح بأھداف المنھج الدراسي أو نتائج
التعليم المرجوة .اجعل من بين مسؤولياتك التأكد
من أن الطالب أنفسھم يدركون بوضوح ھذه
األھداف أو النتائج المرجوة ،كما يتعين عليك
تسليط الضوء على الرابط بين ھذه األھداف
والنتائج والتقييم .حينما يعي الطالب أن النتائج
التعليمية المذكورة ليست إال قالبا ً لتصميم مھام
التقييم ،سيتسنى لھم إضفاء مزيد من التركيز
على تعليمھم.

 -11راجع أسئلة االختبار بعناية .احذر من
مخاطرة رؤية ما تعنيه وليس ما كتبته فعلياً!
حتى وإن كنت منشغالً للغاية عند مطالبتك
بمراجعة األسئلة ،فإن تخصيص دقائق معدودة
لتحرير األسئلة في حينھا سوف يعفيك من قضاء
ساعات طوال لتحديد الطريقة المثلى لمعالجة
كافة المشكالت التي وقعت نتيجة لبعض األمور
الغامضة أو األخطاء والتي كان يمكن تصحيحھا
من خالل المراجعة.

 -10تضع مخطط تصحيح صارم لنفسك .تخيل
إنك ستوكل مھمة التصحيح لزميل جديد .قم
تدوين كل شيء ،ولسوف تجد تلك المخططات
وسيلة مساعدة بالغة القيمة حتى إنه يمكنك
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اإلجابة الصحيحة .كما تساعدك ھذه الطريقة
على إدراك األمر حينما تضع سؤاالً معتقداً أن
اإلجابة عليه تستغرق نصف ساعة بينما ھي
في واقع األمر تستغرق ساعة كاملة! إذا
واجھت صعوبة في اإلجابة على األسئلة  ،فمن
األرجح أن يواجه طالبك الصعوبات كذلك .أن
كتابة إجابات نموذجية ووضع نظم لتصحيح
لمھام العمل الدراسي إنما من شأنه تدريبك
على كتابة نظم االختبار.

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ
سواء كنت تتولى تصحيح إجابات اختبار أو مھام
الطالب ،فإن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه لوضع نظام
تصحيح جيد يمكن له أن يوفر عليك ساعات من العمل
المتواصل على أكوام من الصفحات .كما يمكن لھذه
الخطوة مساعدتك على معرفة )وإظھار( إنك تفعل كل
ما ھو في وسعك لتكون عادالً مع جميع الطالب على
حد سواء .حيث إنه من الطبيعي أن يتم عرض جھودك
لوضع نظام تصحيح على اآلخرين ،ومن بينھم مدققين
خارجيين ومراجعي الجودة ،فمن الضروري أن تقوم
بتصميم تلك النظم منذ بداية عملك بحيث تترك عنك
انطباعا ً جيداً عند مواجھة أعمال التدقيق تلك .تھدف
المقترحات التالية إلى مساعدتك في ھذا الصدد.

 -2اجعل كل قرار مباشراً بقدر اإلمكان .حاول
تخصيص كل عالمة بحيث ترتبط بشيء ما
ً
مفقودا ،أو صحيح أو خطأ ضمن
كائنا ً أو
إجابات الطالب.
-3

 -1كتابة إجابة نموذجية لكل سؤال ،إذا كان
موضوع االختبار يسمح بذلك .يمكن اعتبار
ھذا اإلجراء خطوة أولى مناسبة نحو تحديد
عناصر احتساب الدرجات التي تتضمنھا
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اسع إلى جعل نظام التصحيح خاصتك سھل
االستخدام من قبل مدرس دون خبرة سابقة
في تلك المادة الدراسية .فھذا يجعل من نظم
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 -6قم بتجربة نظام التصحيح عن طريق عرضه
على آخرين .من المفيد كذلك عرض نظم
التصحيح حتى على األشخاص ليسوا على
صلة وثيقة بمجال تدريسك .فذا تعذر عليھم
ً
تحديدا ،فقد يكون نظام التصحيح
إدراك مآربك
يفتقر إلى الوضوح الكافي .ومن ثم ،فإن
إضافة المزيد من التفصيل في ھذه المرحلة قد
يساعد على توضيح أفكارك الخاصة كما
سيساعد كذلك زمالءك من المصححين.

التصحيح خاصتك مصادر مفيدة للطالب
أنفسھم ،ربما خالل مقرر العام التالي.
 -4اسع إلى وضعه بحيث يكون في مقدور أي
شخص تصحيح اإلجابات المحددة واالتفاق
على الدرجات بفارق ال يتجاوز عالمة أو
عالمتين .من األفضل إشراك زمالئك في
محاولتك لوضع أول مسودة لنظم التصحيح.
فسرعان ما سوف يساعدونك على تحديد
المجاالت التي تحتاج معايير تصحيحھا إلى
مزيد من التوضيح أو التضييق.

-7

 -5أوجد مجاالً لوضع عالمات ’تعاقبية‘ .على
سبيل المثال ،حينما يتركب طالب ما خطأ
مبكراً ،ثم يواصل اإلجابة على نحو صحيح
عقب ذلك) ،وعلى األخص في حل المشكالت
أو الحسابات( ،اجعل من الممكن وضع بعض
الدرجات على إلتباعه للخطوات الصحيحة
حتى وإن كانت اإلجابة النھائية خطأ تماما ً.
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تعلم من تجارب السابقين .إذا كانت ھذه ھي المرة
األولى لك التي تكتب فيھا نظام تصحيح ،فإن
الرجوع إلى النظم التي وضعھا غيرك من قبل
سوف يساعدك على تركيز جھودك .ارجع إلى
نظم التصحيح الخاصة بالمجاالت العلمية األخرى
التي قد يكون طالبك يدرسونھا ،فھذا يساعدك
على التوافق مع ثقافة التقييم السائدة في كافة
مجاالت المقرر الدراسي.
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-8

تعلم من أخطائك .ال يوجد نظام تصحيح مثالياً.
عند بدء تطبيق النظام الذي وضعته على مجموعة
من النصوص ،فسرعان ما ستبدأ في تعديله.
احتفظ لديك بسجل تدون فيه كافة الصعوبات التي
واجھتھا لاللتزام بالنظام الذي وضعته ،وضع ھذه
المصاعب في اعتبارك في المرة القادمة التي تقوم
فيھا بوضع نظام تصحيح.
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 -2ﻀﻊ ﻝﻨﻔﺴﻙ ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺒﻙ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺏﺀ

ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ .ﻗﺩ ﺘﻔﻀل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﹰﺎ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ

ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺢ ﺃﻭل ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ

ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ )ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﻡ

ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺍﻓﻌل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ

ﺍﻝﻁﻼﺏ( ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﻙ

ﻭﺭﺍﺤﺔ ﻝﻙ.
 -3ﺘﺠﻨﺏ ’ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻝﺔ‘ .ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺕ ﻝﺘﻭﻙ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ

ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻋﻤﻠﻙ ﺒﺈﻨﺼﺎﻑ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ،ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ

 -1ﻜﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ .ﻗﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ

ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺒﻬﹰﺎ ﺴﻭﻯ ﻝﻠﻨﻘﺎﻁ

ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻓﺎﻷﻤﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﺇﺭﺒﺎﻜﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕ

ﻼ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ .ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻭﻏﺎﻓ ﹰ

ﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻬﹰﺎ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻨﻙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻭﻀﻊ

ﻗﻴﺎﻤﻙ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺒﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ .ﻭﻋﻠﻰ

ﺭﺯﻤﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ

ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ ،ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﻗﺩ

ﻝﺘﺫﻜﻴﺭﻙ ﺒﺎﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻙ.

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺼﺤﺤﺕ
ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ.
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 -6ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺤﺢ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ

 -4ﺍﺤﺫﺭ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ .ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﻴﺭ
ﺇﻋﺠﺎﺒﻙ ﻭﺤﻨﻘﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ،

ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺴﻴﻌﻴﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻻ ﺘﻀﻊ ﺃﻱ

ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺨﻁ ﺍﻝﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ.

ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺠﻨﺏ

ﺍﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﺌﻡ

ﺍﻝﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﺯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺤﺢ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ )ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺇﻻ

ﻋﻠﻰ ’ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻙ‘ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل.

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺴﺦ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ
ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻤﺭﺘﻴﻥ(

 -5ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻝﺘﻙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻤﻥ
ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺍﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻝﻙ
ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺨﺎﺅﻙ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ
ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻗﺩ ﻗل ﺃﻭ ﺯﺍﺩ .ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻙ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ،،ﺘﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﻬل ﺃﻥ
ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .ﺤﺎﻭل ﺒﻘﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺃﻨﺕ ﻨﺸﻁ ﺍﻝﺫﻫﻥ.
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴﻠﻴﻥ ،ﺘﺘﺴﻡ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻝﻠﻁﻼﺏ

ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻏﻔﻴﺭﺓ ﻤﻥ

ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﻴﻠﻴﻥ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻝﻠﻁﻼﺏ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ

ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ:
•

ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ .ﻭﻝﺤﺴﻥ
ﺍﻝﺤﻅ ،ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ

ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ )ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﻁ ﺍﻝﻴﺩ( ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ

ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
•

ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻭﺠﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺤﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻜل ﻋﻠﻰ
ﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ.

•

ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ
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ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻝﻨﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ

ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﻝﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ

ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.

ﺤﺩﺓ.
•

•

•

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻨﺩﺓ

ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻌﺩﺓ ﺒﺎﻝﻔﻌل )ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل(،

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﻬﻡ

ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺘﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ

ﺤﺎﺴﺒﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ.

ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﹰﺎ.

ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل

•

ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ

ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻴﻥ

ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ

ﻁﻼﺒﻪ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻭﻫﺎ ،ﻤﻊ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻔﺎﺩﺤﺔ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻔﻬﻡ،

ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻭﺤﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ

ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﻘﻴﺏ

ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌﻘﻴﺏ
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ﻻ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺴﻴﻁ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻤﺘﻨﺎﻭ ﹰ

•

•

ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ

ﺍﻝﻌﺎﻡ.

ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ
ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ

ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ :ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺢ

ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﺼﺤﺢ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺄﻝﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻨﻘﺭ

ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ

ﺒﺎﻝﻤﺎﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ

ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻌﻘﺩﺍﹰ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ

ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻴﺩﺭﻜﻭﺍ

ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﻔﻠﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺌﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ.
•

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ’ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‘ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ

ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،

ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ،

ﻻ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.
ﺒﺩ ﹰ

ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎل
ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ.
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ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻘﺏ ﻤﺭﻭﺭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ )ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺸﻬﻭﺭ( ﻤﻥ

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ

ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻜﻠﻴ ﹰﺎ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ

ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

ﻴﺤﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰﺎ ﺒﺴﻴﻁ ﹰﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ

 .1ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ – ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﻜﺎﻥ

ﻝﻠﻁﻼﺏ.ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺃﻓﻀل .ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ

ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻀﻤﻥ

ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻘﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺤﺩﺙ

ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻤﺩﺓ

ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ .ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ

ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻼل ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻴﻭﻤﻴﻥ ،ﺒل

ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ

ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻭﺭﻴﹰﺎ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺤﺩﺙ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ .ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ،

ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ

ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ

ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ

ﻻﺯﺍﻝﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ

ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻭﺠﻪ ﺒﻴﻥ

ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻡ ﻝﻜل ﻤﻬﻤﺔ.

ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ .ﻋﻨﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ
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ﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﺒﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ

 .2ﺸﺨﺼﻲ ﻭﻓﺭﺩﻱ .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ

ﻤﺭﺍﺭﹰﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻓﺤﻭﻯ ﺭﺴﺎﻝﺘﻨﺎ ﻝﻬﻡ.

ﺤﻘﻘﻪ ﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ .ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ

 .4ﻤﺸﺠﻊ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ

ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ

ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻓﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ

ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﺯﺍﺀ

ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻷﺴﻔل .ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ،ﻴﻤﻜﻥ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ،ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺠﻭﺩﺓ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ

ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ .ﻓﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻝﺠﻌل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﻱ

ﺒﻌﻴﻨﻪ.

ﻴﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺩﻭﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ

 .3ﻭﺍﻀﺢ .ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺯﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺫل
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻝﻔﻬﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺘﻨﺎ .ﻓﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﺎﻝﺘﻨﺎ

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ

ﻝﻬﻡ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻬﻨﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

ﺸﺤﺫ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل – ﻜﻤﺎ

ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل

ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻭﻝﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.
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ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﻘﻴﺏ .ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻥ

 .5ﺴﻬل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ .ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻨﺤﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ

’ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‘ ﻓﻲ ﻁﻴﻬﺎ ﻤﺜل ’ﻀﻌﻴﻑ‘ ﺃﻭ ’ﺩﻭﻥ

ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺴﻬﻭل ﻤﺠﻤل ﻭﻗﺘﻨﺎ

ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ‘ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﻁﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺴﺒل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ

ﻭﻁﺎﻗﺘﻨﺎ – ﺇﻨﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺒﺩﻴﺔ .ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ

ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﻼﺤﻪ.

ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻓﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻗﺩ

ﻭﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻗل ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ

ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ

ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺜل ’ﻤﻤﺘﺎﺯ‘ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ

ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ

ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻭ ’ﺠﻴﺩ ﺠﺩﹰﺍ‘ ﻓﺤﺴﺏ –

ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ

ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻝﻪ

ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ.

ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ’ﻤﻤﺘﺎﺯ‘ ﻤﺠﺩﺩﺍ؟ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭل ،ﻤﻥ
ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩ ﺠﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﺎﺯﹰﺍ

 .6ﺘﻁﻭﻴﺭﻱ .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ

ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﻻ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ

ﺍﻝﺼﻔﺘﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏ.

ﺤﺭﻴﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ
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ﻼ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺒ ﹰ

ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ

ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ (2005) Race
ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺤﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ

•

ﺩﻉ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ

ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ

ﻗﺒل ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻗﻡ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ

ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ.

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

•

ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻘﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ

ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ

ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﺤﻭﺍﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل

ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﻡ.

ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ.

ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ

•

ﺭﻜﺯ ﺘﻌﻠﻴﻘﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﻼﺏ ،ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ

ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻤﻘﺎل ﻝﻪ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ .ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺤﻭل

ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ

’ﻋﻤﻠﻙ‘ ﻭﻝﻴﺱ ﺤﻭل ’ﺸﺨﺼﻙ‘ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺫﻭ

ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻴﹰﺎ.
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•

"ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺩﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﻫﻭ"...

ﺤﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻘﺏ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺒﻙ .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﺍﻁﻠﺏ

"ﻝﻡ ﺃﻓﻬﻡ ﻤﻘﺼﺩﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﺕ "....

ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺘﻤﻴﺯﹰﺍ

"ﺴﻭﻑ ﺃﺭﺤﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﺒﺨﺼﻭﺹ"....

ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﻌﻘﻴﺏ .ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ
ﻴﻨﻬﻤﻙ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل

•

ﻝﻠﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ

•

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻘﺏ
ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺘﻙ ﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ .ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻜﺫﻝﻙ.

ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﺏ .ﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ

ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ

ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﻤﺎ

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻤل ﻤﺜل:

ﻴﻔﻀﻠﻭﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ،ﻤﺒﺘﻬﺞ ،ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ

"ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻝﺤﻴﺭﺘﻲ

ﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ،ﺒﺎﺌﺱ ،ﻤﺼﺩﻭﻡ ،ﻤﻨﺩﻫﺵ ،ﺃﺸﻌﺭ

ﻫﻭ"...
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•

ﺒﺎﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ،ﻤﺨﻴﺏ ﺍﻵﻤﺎل ،ﺃﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻌﻭﻥ ،ﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﻁ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ

ﻫﻤﺘﻲ ،ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ )ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ(.

ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬﻡ .ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ.

ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﺨﺒﺎﺭﻙ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻙ ﻓﻲ
ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻝﻬﻡ .ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺢ
ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺘﻌﺩ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ
ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻤﻨﻙ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ.

•

ﻻ ﺘﺘﺨﺎﺫل ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ .ﻗﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﺨﻁﻭﺍﺕ
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ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
Race, P. (2007) How to Get a Good
Degree. Maidenhead: Open University
Press.

Race, P., Brown, S. and Smith, B.
(2005) 500 Tips on Assessment (2nd
edition). London: Routledge.
Race, P. (2005) Making Learning
Happen. London: Sage Publications.

ﻝﻤﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ
ﻴﻌﻤل ﻓﻴل ﺭﻴﺱ ﻤﻨﺫ ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  2009ﻜﺄﺴﺘﺎﺫ
ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻴﺩﺱ ﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻝﻴﺘﺎﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ

Race, P. (2006) The Lecturer’s Toolkit
(3rd edition). London: Routledge.

ﻜﺄﺴﺘﺎﺫ ﺯﺍﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  :2005ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ .ﻭﻝﻘﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﻭﻫﻭ ﺯﻤﻴل ﺃﻋﻠﻰ ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ

)Race, P. and Pickford, R. (2007
Making Teaching Work. London: Sage
Publications.
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﻝﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺸﺎﺭﻙ
ﻁﻭﺍل ﺃﻏﻠﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﺒل ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﻗل .ﻭﻴﻭﺍﺼل ﻓﻴل ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻋﺒﺭ ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ )ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ( ﻝﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻴﻌﻘﺩ
ﻭﺭﺵ ﻋﻤل ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻅل
ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ.
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺯﻴل ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﻗﻊ:
http://phil-race.co.uk
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