ما هي صفات االستاذ الجيد؟
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جامعة دبلن
كثٌر ما ٌقال عن اساتذة جٌدٌن اشتهروا بحسن طرٌقة تدرٌسهم ،وكثٌرا ما مدح الطالب بعض اساتذتهم
واعتبروهم من افضل التربوٌٌن ،بالرغم من ان هؤالء ال ٌعتبرون من المتفوقٌن علمٌا .انصافا للحقٌقة
نقول ان الطالب قد ٌرون فً استاذ من مهارات وصفات تروق لهم ما ال ٌراها خبٌر تربوي ،فمهارات
التدرٌس التً ٌنحاز الٌها الطالب تتعلق بمقدار فهمه للمادة ودرجة تعاون االستاذ وتعاطفه مع مشاكل
الطالب .بالطبع بعض االساتذة ٌتمتعون بمهارات تدرٌسٌة عالٌة وٌتمكنون من خلق جو من المرح فً
الصف ورغبة فً التعلم اال ان نتائج التدرٌس المرجوة ال عالقة لها بدرجة الترفٌه وانما بدرجة التعلم،
وهذه النتٌجة تختلف فً جوهرها عما نتوقعه من محاضرة جٌدة فً مؤتمر او اجتماع عام بكونها مثٌرة
تشد الحاضرٌن وتبقى فً الذاكرة .فالتدرٌس الجٌد ٌعتمد على قابلٌات االستاذ المكتسبة بدرجة اكبر من
جاذبٌتة وفتنته الساحرة .وصفات االستاذ الجٌد لهً اكثر من الصبر والمرونة والتعاطف واالحترام
وحل المشكالت وحسن الدعابة والموضوعٌة ،فهً تتضمن القدرة على عرض المادة بصورة واضحة
وبتسلسل منطقً ،وبجعل المادة سهلة التتبع وذات مغزى واضح ،وان تغطً المحاضرة الموضوع
بصورة كافٌة ،وان ٌكون المحاضر بناءا وانتقادٌا فً عرضه للمادة ،وان ٌشرح الموضوع بخبرة
ومعرفة عالٌة وشاملة وبسرعة وبتركٌز كافً ،وان ٌقوم بتوضٌح التطبٌقات العملٌة للنظرٌة ،وٌظهر
حماسة واهتمام عالً بالموضوع ،وٌولد فضول عند الطالب فً اول المحاضرة لالستمرار فً
االستماع.
ومن االوهام االخرى هً انه طالما كانت المادة مثٌرة لالهتمام كلما كانت كافٌة لجذب اهتمام الطالب
وانتباههم ،فالمحاضرة ٌمكن ان تكون رائعة ،اال انه حتى بالنسبة للطالب الموهوبٌن تحتاج المحاضرة
ان تكون اكثر من مثٌرة لالهتمام فقط بحٌث ٌنبغً ان تقدم معلومات اكثر من تلك التً ٌمكن تعلمها
عن طرٌق القراءة ،ومثلما على المحاضر فً مؤتمر ان ٌحفز الحضور لمعرفة المزٌد وذلك بتقدٌم
افكار جدٌدة تكون مواد لبحوث مستقبلٌة على االستاذ الجامعً ان ٌقدم اسئلة مفتوحة للطالب تتعلق
بالمادة.
ومن االسئلة المهمة التً ٌسألها االستاذ الناجح لنفسه وٌحاول االجابة عنها هً :هل حقق الدرس اهدافه؟
وهل تجاوب الطلبة مع الدرس؟ وهل تحتاج بعض االجزاء الى مراجعة؟ وهل المادة مناسبة ومتجددة؟
وهل انا راض عن ادائً عموما؟ انا اشك فً ان معظم االساتذة ٌسألون انفسهم مثل هذه االسئلة ،او انهم
ٌنتهجون نهجا تربوٌا وتعلٌمٌا على ضوء الدراسات الحدٌثة واالسالٌب التً توصً بها طرق التعلٌم
والتعلم الحدٌثة .على سبٌل المثال ٌمكن تقٌٌم االستاذ الجٌد وذلك بقٌاس تمتعه بالصفات التالٌة :البدء
بالتدرٌس مباشرة وبطرٌقة منهجٌة ،وٌقدم ابتدءا اهمٌة المادة والمعلومات الدراسٌة ،وٌوفر تفسٌرات
واضحة للمشاكل ،وٌكسب اهتمام واحترام الطالب ،وٌستخدم اسالٌب التعلٌم والتعلم الفعالة ،وٌستخدم
امثلة حٌة ومفٌدة وسهلة الفهم ،وٌضع اسئلة وٌجٌب علٌها للتوضٌح ،وٌشٌد باجابات الطلبة ،وٌتواصل

مع الطلبة على اختالف مستوٌاتهم ،ولدٌة حس النكتة وٌتٌح للطلبة بالحدٌث بحرٌة ،وٌتوقف مرات
عدٌدة للتحقق من فهم الطلبة ،وٌستخدم السلوك غٌر اللفظً كاالٌماءات والنظر واالشارة ،وٌعرض نفسه
على الطلبة كانسان حقٌقً ،وٌركز على المادة ،وال ٌتٌح فرصة للتسرب ،وٌنتقد طرٌقته التدرٌسٌة،
وٌطلب من الطالب نقدها لغرض تحسٌنها.
ومن وسائل التقٌٌم المهمة التً تتبع فً الجامعات العالمٌة هً ما ٌسمى بمراجعة اداء االقران او تقٌٌم
االقران .وتقٌٌم االقران هو شكل من اشكال التقٌٌم لتوفٌر معلومات عن االستاذ حول فعالٌة اسالٌب
التعلٌم والتعلم المتبعة من قبل االستاذ وهً وسٌلة لمساعدة االساتذة لتحسٌن طرقهم وال تتعلق بالمستوى
العلمً لمادة التدرٌس ،وقد ٌكون هذا جزء من نظام المكافئات والعقوبات الرسمٌة للجامعة .وفً بعض
الجامعات تستخدم نتائج عملٌة تقٌٌم فعالٌة التدرٌس لغرض الترقٌة .بصورة عامة نظام تقٌٌم االقران هو
عملٌة تع اون مع االستاذ ٌقوم المقٌم او عدد منهم بمناقشة االستاذ قٌد التقٌٌم حول المواد التعلٌمٌة
والمناهج الدراسٌة فً جلسة عمل خاصة لهذا الغرض .وتقدم العملٌة وفرة من المعلومات حول مستوى
تدرٌس االستاذ .وتجمع النتائج مع تلك المتوفرة كتقٌٌم الطلبة لالستاذ والتقٌٌم االداري والمعلومات
المكتسبة حول اعمال الطلبة من تقارٌر ومواد مختبرٌة ومن التقٌٌم الذاتً لالستاذ .معظم الجامعات الٌوم
تستخدم طرٌقة المالحظة الصفٌة لالستاذ من قبل قرٌن ومزاٌا هذه العملٌة تكمن فً زٌادة االحتكاك بٌن
اعضاء هٌئة التدرٌس ومناقشة االفكار الجدٌدة لغرض تحسٌن قدرة التدرٌس كما انها تساعد المدرس
على التعرف على نقاط الضعف اال انها احٌانا تحمل مشاكل التحٌز من قبل المقٌم لطرق تدرٌسه
واسالٌبه .لذلك تشمل العملٌة عدد من الزٌارات الصفٌة ومن قبل اكثر من مقٌم ،وفً بداٌة العملٌة ٌتم
طرح اسئلة عامة لغرض التوصل الى اجابات شافٌة من خالل عملٌة التقٌٌم منها :ما هو الهدف
االساسً للكورس؟ ما هً االهداف العامة والخاصة للدرس تحت المالحظة؟ ما هً االسالٌب او
الستراتٌجٌة التً ٌتبعها المدرس الٌصال المعلومات للطالب ومساعدته على فهم الموضوع؟ كٌف ٌمكن
لالستاذ معرفة فٌما اذا كان الطالب قد فهم المادة؟ هل توجد مشاكل ٌمكن للمقٌم من معرفتها؟
ومن خبرتً كمعٌد سابق فً جامعة بغداد واستاذ مساعد فً جامعة بنغازي واستاذ فً جامعة برمنغهام
ومؤخرا استاذ فً جامعة دبلن تعلمت قواعد اللعبة وتعرفت على اسالٌب التدرٌس وعلى الصفات التً
ٌمتلكها المحاضر الجٌد .دعنً استعرض بعض اراء الطلبة فً احدى الجامعات الغربٌة لنتعرف عن
مدى عالقة هذه االراء بالصفات الضرورٌة لالستاذ الجٌدٌ .قول احد الطلبة انه من الضروري ان ٌكون
االستاذ قادرا على شد اهتمام الطالب خالل فترة المحاضرة .وٌقول طالب اخر ان المحاضر الجٌد ٌجب
ان ٌقدم اساسٌات المادة بصورة واضحة وٌشجع الطلبة على تحري بقٌة المادة بانفسهم .وراي اخر ٌقول
ان المحاضر الجٌد ٌجب ان ٌكون قادرا على مساعدة الطالب فً اكتشاف الطرق التً ٌمكنهم فٌها من
استغالل افكارهم والتعلم المستمر بانفسهم .وطالب اخر ٌؤكد على ضرورة تشجٌع االستاذ للطلبة فً
االعتماد على نفسهم فً التعلم وتكوٌن المعارف الالزمة لنجاحهم فً الحٌاة العملٌة .وٌرى احد الطالب
ان المحاضر الجٌد هو القادر على ترجمة االفكار االكادٌمٌة الى ممارسات عملٌة .وقول اخر ٌؤكد على
اهمٌة نقل خبرة االستاذ الجٌد الى طلبته واشعال روح االهتمام والتتبع والحماس عندهم .من هذه االراء
نرى ان جل اهتمام الطالب فً الجامعات الغربٌة هو كسب معارف التعلم الذاتً واالعتماد على النفس،
فلٌست لدٌة رغبة فً تلقً المحاضرة بالتلقٌن ،وهو ٌرى ان دور االستاذ ال ٌنحصر فً القاء
المحاضرة ،وان دوره كطالب ال ٌنحصر فً االستماع والتدوٌن واسترجاع المعلومات عند االمتحان،
بل انه ٌرى حالة تفاعلٌة اٌجابٌة من االرسال واالستقبال .وتؤكد الجامعات العالمٌة على اهمٌة خلق هذه

الحالة فً داخل الصف من قبل االستاذ وزٌادة مسؤولٌة الطالب عن تعلمه وتنمٌة مهارات التفكٌر
المبدع ،ومهارات التفكٌر الناقد ،ومهارات الحل المبدع للمشكالت .وتعمل الجامعات على تنفٌذ هذه
االسالٌب عن طرٌق اعتماد طرائق التدرٌس الحدٌثة ،واستراتٌجٌات التعلم القائم على حل المشكالت،
واستراتٌجٌات التعلم التعاونً التفاعلً ،على حسب طبٌعة المادة التعلٌمٌة ومستوٌات الطلبة.
االستاذ هو الركن االساسً الذي تقوم علٌه العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات وٌتحمل مسؤولٌة كبٌرة فً
رفع اداءه التدرٌسً واالكادٌمً وفً درء اخطار تراجع وتدهور العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعة .وتشمل
صفات االستاذ الجٌد بصورة عامة من ناحٌة النوعٌة المستوى العالً لفهم المحاضرة ومعرفته العامة
بموضوعها وله معلومات قٌمة فً االختصاص وله القابلٌة على تمكٌن الطلبة من مواجة المشاكل
واٌجاد حلول مختلفة ،وٌقدم باالضافة الى اساسٌات الموضوع التحدٌات التً ٌواجهها الباحثون فً
الموضوع وٌعرض وجهة نظره .ومن ناحٌة الشخصٌة ٌتوفر فً االستاذ الناجح الهدوء واالتساق
والمرونة والتكٌف والحماس وحب الموضوع والعالقة الحمٌمة بالطالب .وتشمل صفات المدرس الناجح
من ناحٌة طرٌقة التدرٌس اعتماده على طرٌقة مجربة ٌحاضر بها اعتٌادٌا بدون تغٌٌر وٌعتمد فً
تركٌب وتقدٌم محاضرته على تحقٌق نواتج التعلم التً سبق كتابتها فً المنهج وبعد تحدٌد المواضٌع
الضرورٌة وغٌر الضرورٌة التً تتضمنها المحاضرة .وللمحاضر ضرورة تحدٌد الهدف من المحاضرة
قبل القائها ،فهً اما لتحفٌز الطالب لغرض معرفة اهمٌة مادة المحاضرة ضمن مواضٌع المنهج ،او
غرضها هو توصٌل مجموعة من المعلومات التً ال ٌمكن الحصول علٌها بسهولة ،او انها لتعلٌم الطالب
بعض المفاهٌم والمبادئ العامة ،او انها تمثل مراجع لالمتحان والتقٌٌم .فاذا كان غرض المحاضرة اثنٌن
او اكثر من هذه االهداف فٌنبغً ان تنضم بحٌث ٌتم التعامل مع كل غرض على حدة وبالتتابع وبتوفٌر
وقت كاف لتحقٌق االهداف .واخٌرا فان المحاضر الجٌد ٌدرس بعناٌة نتائج التعلم قبل اعداد المحاضرة
لٌجٌب بصورة مالئمة على االسئلة التالٌة :ماذا ٌرٌد هو من الطلبة ان ٌتعلموا؟ وما هً المفاهٌم
االساسٌة التً تحتاج الى تفصٌل ومعالجة؟ وما هً المهارات والكفاءات التً ٌجب على الطلبة
الحصول علٌها قبل ترك الصف؟
اخٌرا اضع امام الطلبة السؤال التالً ارجو االجابة علٌه:
ما هً درجة مالئمة المحاضرات التً حضرتها مؤخرا مع ما تم ذكره اعاله من مبادئ وافكار؟
واضع امام االساتذة السؤال التالً ارجو االجابة علٌه:
هل استخدمت طرقا تدرٌسٌة او اسالٌب بصورة واعٌة او غٌر واعٌة كالتً ذكرت اعاله فً عرض
محاضراتك ؟

