
  
 
 
 
 
 

 

  المبادئ السبعة للممارسات الجيدة في التعليم الجامعي

  الممارسة الجيدة تشجع على التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس -1

يمثل التواصل الدائم بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل حجرة الدراسة وخارجها أهم عوامل الدافعية والمشاركة لدى الطالب، 

يئة التدريس بالطالب على تمكنهم من تخطي الصعوبات التي تعترض مسيرتهم الدراسية، باإلضافة إلى حثهم ويساعد اهتمام عضو ه

على العمل، ومن هنا يمكن القول إن معرفة الطلبة بعدد من أعضاء هيئة التدريس وتواصلهم معهم سيدعم االلتزام الفكري لديهم، 

  .هم المستقبليةوسيشجعهم على التفكير بالقيم الخاصة بهم، وبخطط

 

دعم عملية  مع طالبك، وقد تسهم النقاط التالية في ، عليك بالتفكر فيما تقوم به من إجراءات لتحقيق التواصلوفي اإلطار السابق

  .تواصلك مع طلبتك بصورة تؤدي إلى ضمان مخرجات العملية التعليمية

  .ي يريدون التوصل إليها على الصعيد التعليمي والمهنياستخدم أسلوب االتصال المباشر مع طالبك لتتعرف على األهداف الت -

أبحث عن الطالب الذين يعانون من مشاكل في المقرر، أو ال يتمكنون من حضور المحاضرات بشكل منتظم، وتناقش معهم  -

 .حول مشكالتهم التعليمية

 .قدم النصح لطالبك حول الفرص المتاحة للعمل في مجال تخصصهم -

 .، وخبراتك، وقيمك مع الطالبتقاسم مواقفك السابقة -

 .تعرف على طالبك باالسم -

 .أبذل جهودا خاصة للقاء الطالب المنتمين ألعراف وثقافات أخرى مختلفة -

 .اعتبر نفسك مرشدا غير رسمي للطالب -

 

 الممارسة الجيدة تشجع الطالب على التعاون فيما بينهم -2

 بدال من كونه مجرد جهد فردي، فالتعلم المتميز، مثله مثل العمل يصبح التعلم أقوى إذا كان نتيجة لجهود فريق عمل متكامل،

 عادة يساعد على االنخراط أكثر في التعلم، كما إن اآلخرينالمتميز، هو تعاوني واجتماعي، أكثر منه فردي وتنافسي، ألن العمل مع 

  . وتعميق الفهم تساعد على تحسين التفكيراآلخرينتبادل اآلراء واألفكار، واالستجابة لردود فعل 

 

  :، يمكنك القيام بما يليوفي اإلطار السابق

 .منذ المحاضرة األولى حث الطالب على المشاركة بالفعاليات التي تشجعهم على التعرف بعضهم على بعض -

 .استخدم فنيات تعليم وتعلم تعاونية -

 .المطروحة للنقاش في الصفشجع الطالب من مختلف األعراف والثقافات على تبادل وجهات النظر حول المواضيع  -

 .، مجموعات دراسة، وفرق عمل في مقرراتك"مجتمعات تعلم"أخلق  -
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قم بتوزيع سلم تقويم أداء الطالب على الجميع، لكي تكون درجة كل طالب مستقلة عن درجات الطلبة األخرين، ومعبره عن  -

 .جهده هو ونشاطه

 

  الممارسة الجيدة تشجع التعلم النشط -3

ون بمجرد الجلوس في حجرة الدراسة واالستماع إلى المحاضرين، أو تذكر الواجبات المنزلية الجاهزة باجترار الطالب ال يتعلم

يجب أن يتحدث الطالب عما يتعلمون، ويكتبوا عنه، كما يجب أن يعملوا على إيجاد الصلة بين ما يتعلمون . المعلومة مرارا وتكرارا

  .ما تعلموه على حياتهم اليومية، وينبغي عليهم أن يجعلوا مما تعلموه جزءا من كياناتهموبين خبراتهم المكتسبة، بحيث يتم تطبيق 

 

  :وفي اإلطار السابق

  .أطلب من طالبك عرض عملهم أمام زمالئهم -

 .أطلب من طالبك البحث عن العالقة بين األحداث الجارية والفعاليات الخارجية وبين المواضيع التي تغطيها مقرراتك -

 على مناقشة أفكارك، وأفكار الطالب األخرين، أو األفكار التي تطرحها التعليقات أو الوسائل التعليمية التي تدخل شجع الطالب -

 .في صلب المقرر

 .أعطي طالبك مواقف حية وملموسة لتحليلها -

دراسي لتنفيذها شجع طالبك على اقتراح مواضيع جديدة لقراءتها داخل حجرة الدراسة، ومشاريع، ونشاطات تتعلق بالمقرر ال -

 .خارج حجرة الدراسة

 

  الممارسة الجيدة تزود الطلبة بتغذية راجعة فورية -4

إن معرفة ما تعرف وما ال تعرف يركز عملية التعلم ويوجهها، ويحتاج الطالب إلى تغذية راجعة تتعلق بأدائهم لإلفادة من المقررات 

الطالب إلى المساعدة بعد بدء الدراسة على تقويم معارفهم وقدراتهم ولمعرفة مدى تقدمهم نحو تحقيق مخرجات التعلم، كما يحتاج 

الحالية، أما في المحاضرات، فهم يحتاجون لفرص مستمرة لتلقي وتقديم المقترحات المتعلقة بتحسين مستواهم العلمي، إضافة إلى ما 

فرص التي تساعدهم على التفكر حول تعلموه، وبما تقدم، يحتاج الطالب في مراحل دراستهم المختلفة، كما في نهاية دراستهم، تلك ال

  .يجب أن يتعلموه في المستقبل، وبالكيفية التي يقيمون بها أنفسهم

 

  :وفي اإلطار السابق

 .قدم للطالب تغذية راجعة مباشرة بعد االنتهاء من فعاليات المحاضرة -

 .المتحانات والواجبات بعد تصحيحها والتعليق عليها في أقرب فرصة ممكنة خالل أسبوع من االنتهاء منهازود طالبك با -

  .أجري تقويمات ألعمال الطالب على مدار الفصل -

 .أعطي طالبك تعليقات مكتوبة حول نقاط ضعف الواجبات العلمية ونقاط قوتها -

 .ومع الصفناقش نتائج الواجبات الصفية واالمتحانات مع الطالب  -

 

 



  الممارسة الجيدة تعني إضافة الوقت إلى الجهد -5

الجهد والوقت يساويان التعلم، وال يوجد بديل إلضافة الوقت إلى الجهد لتحقيق التعلم، ألن استخدام الوقت والجهد بطريقة فعالة من 

طالب للمساعدة في تعلم كيفية إدارة الوقت بشكل قبل الطالب والمهنيين على حد سواء هو الضمانة الوحيدة لنجاح التعلم، ويحتاج ال

  .إن توزيع الوقت بشكل واقعي يعني توفر تعلم فعال للطالب وتعليم فعال يقوم به ألعضاء هيئة التدريس. فعال

 

  :وفي اإلطار السابق

  .توقع أن ينهي الطالب واجباتهم العلمية فورا -

 .إلعداد للمحاضرة، وللعمل على واجباتهم الدراسيةانقل بوضوح لطالبك الحد األدنى المطلوب من الوقت ل -

 .ساعد الطالب على وضع أهداف صعبة لتعلمهم -

 .شجع الطالب على اإلعداد المبكر ألوراقهم البحثية التي تطلبها منهم -

 .بين لطالبك العواقب الناجمة عن عدم حضور المحاضرات -

 . مهامهم الدراسية، وبرامجهم، والتزاماتهم األخرىالتقي بالطالب الذين يتأخرون عن المواعيد المحددة لتقديم -

  الممارسة الجيدة تعطي توقعات عالية -5

 

توقع الكثير تحصل على الكثير والعكس صحيح، فالتوقعات العالية ضرورية لكل فرد، للضعفاء من الطالب، ألولئك الذين ال 

عملية توقع أداء عالي للطالب نبوءه قابلة للتحقيق عندما ، كما هي حاجة للمتميزين واألذكياء، وتصبح أنفسهميرغبون في إجهاد 

  .تضع المؤسسات التعليمية توقعات عالية لنفسها مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

  :وفي اإلطار السابق

  .شجع الطالب على التميز في عملهم -

 .قدم دعما إيجابيا لعمل الطالب المتميز -

 .شجع الطالب على العمل المتواصل داخل الصف -

رف طالبك أن كل طالب له مستوى مختلف عن األخر، ولذلك ينبغي على كل واحد منهم أن يبذل ما في وسعه في ع -

 .المحاضرة، بغض النظر عن مستواه

 .ألفت انتباه الجميع لألداء المتميز للطالب -

 .األداءتعامل مع كل حالة من حاالت األداء الضعيف للطالب لتشجيعهم على الوصول إلى مستويات أعلى في  -

 .شجع الطالب على بذل كل ما في وسعهم للتعلم، وال تشجعهم على االهتمام كثيرا بالدرجات -

 

 تقتضي الممارسة الجيدة مواهب متنوعة وسبل تعلم مختلفة -6

حتاج هناك طرق متعددة للتعلم، ألن أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات يسهمون بوسائل مختلفة في عملية نقل المعارف للطالب، ي

الطالب للعمل معا، وإتاحة الفرص أمامهم إلظهار مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل، لهذا البد من 

  .دفعهم باتجاه العمل والمواظبة الجادة التي ال تأتي إال ببذل الكثير من الجهد



  :وفي اإلطار السابق

  . من الفهمشجع الطالب على التحدث معك إذا لم يتمكنوا -

 .استخدم مدى واسع من فنيات التعليم وفعالياته لتتعامل مع جميع الطلبة -

 .زود الطالب الذين ال يملكون خبرات كافية ومعارف بالمواد والفعاليات الالزمة لتلبية هذه الحاجة -

م، وذلك لمنح الطالب فرص قم بتطوير عدد من الفعاليات التعليمية وإجراء عقود عمل تعليمية إلجراء بعض فعاليات التعلي -

 .اإلطالع على وجهات نظر مختلفة في التعليم

 .شجع الطالب من مختلف األعراق والثقافات على تبادل األفكار مع أقرانهم في الصف -

  .   استخدم فنيات تعليم وتعلم تعتمد أسلوب التعاون والمزاوجة بين مختلف المستويات من الطالب -

Main Source 

      http://www.msu.edu/user/coddejos/seven.htm 
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