مهارات التدريس اإلبداعي لمعلم القرن الحادي والعشرين

مهارة إدارة اللقاء األول

د.مسفر بن ناصر القحطاني

املادة متاحة لكل من يريد أن يستفيد منها ويفيد
غريه سواء يف النقل أو العرض أو التقدمي كما أن
اإلضافة أو احلذف أو التعديل متاح
أخوكم مسفر بن انصر
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اللقاء األول

نشاط حواري
من وجهة نظرك كيف يتعامل المعلم
المتميز في اللقاء األول مع طالبه ؟
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مالحظة ..يقوم املدرب حبكاية القصة شفواي ال قراءهتا من خالل شاشة العرض

يذكر الدكتور حممد دمياس يف كتابه الشيق ( كيف تكون معلما متميزا وملقيا مؤثرا ) أنه مازال يتذكر صفعة
معلم التاريخ يف أول حصة دراسية له مع بداية العام  1976 /1975على وجه التلميذ املتفوق خالد ملا كان
يدرس ابلصف السادس االبتدائي  ،وذلك رمبا كان بسبب مهس خالد مع زميله الذي جبانبه أثناء بداية شرح
املعلم للدرس ولذلك مل تكن حصة ذاك املعلم حمبوبة لدى التالميذ وابلذات خالدا  ،حيث يذكر لزمالئه أن اليوم
الدراسي الذي يكون ضمن جدوله الدراسي حصة ملادة التاريخ كان يعتربه يوما غري سعيد ابلنسبة له  ،ويتمىن أن
تنتهي احلصة بسالم مبجرد أن تبدأ ...ومتضي السنوات ويقوم هذا املعلم بتدريس طالب الصف الثاين الثانوي
األديب للعام  1980/1981والذي كان من ضمنهم الطالب املتفوق خالد  ،فيذكر لنا أنه يف بداية أحد أايم
السنة الدراسية تعرض املعلم مع طالب الصف حلادث خطري  ،اذ انفجرت يف احلصة الرابعة ( مفرقعة ) كانت
موضوعة خلف املصباح أعلى السبورة الثابتة  ،وقدر هللا يف تلك اللحظة أن املعلم أعطى ظهره للسبورة ليبدأ
الشرح فحفظه هللا تعاىل وحفظ طالبه من شظااي املصباح اليت تناثرت يف كل أرجاء الفصل  ،يف حني خرج املعلم
زاحفا اىل خارج الصف  ،وعندما طلب ذاك املعلم من خالد التعاون معه واخباره عن اجلاين مقابل إعطائه
الدرجة الكاملة يف مادته  ،قال خالد يف نفسه  :مازلت أتذكر صفعتك  ،مع العلم أن خالدا مل يكن يف احلقيقة
على معرفة ابجلاين .
السؤال ..هل كان املعلم سيتعرض هلذا احلادث اخلطري لو كان راقيا يف التعامل مع طالبه ضابطا النفعاالته .

مهارة اللقاء األول

هي  :السلوكيات اليتيت يقيتوم يتا املعليتم
يف أول لقاء له مع طالبيته بقصيتد إديتاد
حاليتيتة ميتيتن اليتيتود والقبيتيتول والتفيتيتاهم معهيتيتم
ميتيتن البداييتيتة  ،وفيهيتيتا يقيتيتدم تعريفيتيتا مبادتيتيته
ومتطلباهتا وأحكام الصف وقوانينه .

قيمة اللقاء األول
اللقاء األول هو اللقاء األخطر بني املعلم
وطالبه لكون االنطباع األويل -والذي قد
يكون األخري -يتم يف هذا اللقاء ومنه تبىن
العالقة الحقا بينهما ..
االنطباع األويل  :حكم يصدره الطالب
جتاه معلمه سواء ابلقبول أو الرفض ،
واالرتياح أو القلق عند اللقاء األول وبناء
على هذا احلكم يقرر الطالب أن يقرتب
من معلمه أو يذهب بعيدا عنه .

االنطباع األول هام جدا
االنطباع األول يدوم  ،فاملعلم
الذكي اجتماعيا عندما يضع
بصمته املميزة يف اللقاء األول ،
ويكلله بدفء املشاعر وعذوبة
االبتسامة ،وروحه اجلميلة ،
وتواصله احلار مع الطالب ،
يكون قد فعل الشيء الكثري يف
ترك انطباع أويل جيد .

لرتك انطباع أويل جيد انتبهي للنقاط التالية :
 احفظ شيئا من احلكمة والطرفة واملواقف
اجلذابة  ،فالطالب حيبون املعلم املمتع .
 ال أتخذ األمور حبساسية  ،كن خفيفا
لطيفا  ،اسكب على أعصابك ماء ابردا إذا ما
قابلتك سلوكيات مزعجة من بعض الطالب .
ردد اسم من تعرفت عليه ألول مرة يف
نفسك  ،حاول أن تلصقه بذهنك  ،ليس
لطيفا أن تتعرف على اسم طالب مث بعد فرتة
تقول له عذرا  :ال أذكر امسك

لرتك انطباع أويل جيد انتبه للنقاط التالية :
•أتكد من إدابية لغة جسدك  ،صافح
الطالب حبرارة  ،وعندما تقول هلم كلمة
ترحيب  ،انظر يف عيوهنم  ،وأظهر هلم
البشاشة .
• تواصل بشكل جيد بعينيك ،فذلك يشري
إىل اهتمامك م ودعلهم يعتقدون – تلقائيا
– أهنم مهمون ابلنسبة لك.
• التقلد أحدا  ،ليكن لك شخصية مستقلة
 ،فالناس ال حتب اإلمعة عدمي الشخصية .

خطورة اللقاء األول
يعمد الطالب عادة يف اللقاء األول إىل
جس نبض املعلم فيوجهون له أسئلة
متعمدة بعضها يتناول املادة وبعضها يتناول
اجلوانب الدينية أو االجتماعية وذلك ملعرفة
مدى إملامه ابملادة الدراسية ومدى سعة
ثقافته ،كما يعمد البعض إىل إحداث نوع
من التهريج ملعرفة ردود املعلم فإن كان
حازما على التعامل مع املوقف بثقة وذكاء
توقفوا وإن وجدوه متورطا صعدوا من
مشاغبتهم .

عندما يحبك الطالب
وينبهر بك في اللقاء
األول سيكون مستعدا
لتنفيذ ما تقول بال
ضيق أو ملل بل يكون
على استعداد لتقديم
تضحيات ألجلك.

المخيف

المتكبر

الالهث
التائه
اإليجابي

املعلم املخيف

يسعى منذ الثانية األوىل من اللقاء يف
إعطاء انطباع لدى طالبه عنه يف كونه
شخصا عنيفا ال يقبل أي تساهل أو
تقصري من أي طالب  ،مث يقوم
ابستعراض عضالته وعنرتايته مع ضحاايه
من الطالب املشاغبني السابقني الذين
درسهم وكيف تركهم بني قتيل وجريح
وأسري .

املعلم املتكرب
يدخل الصف متوشحا لباس الكرب
والغطرسة فيبدأ يف احلديث عن ذاته
بطريقة نرجسية  ،وعن إجنازاته وأسرار متيزه
على زمالئه  ،ورحلة جناحه  ،وقوة أتثريه
يف طالبه  ،ويستمر يف مثل هذا احلديث
حىت تنتهي احلصة فيغادرها حىت من غري
توديع .

املعلم الالهث

أييت إىل الصف تتسارع أنفاسه  ،يسلم
بطريقة سريعة مث يتجه مباشرة حنو السبورة
ليبدأ شرح الدرس األول من املقرر خشية
أن يسرقه الوقت وال يستطيع تغطية املقرر
كامال  ،ولذا ال وقت لديه للتعرف على
طالبه أو مد جسور أولية للتواصل معهم
أو حىت تقدمي نفسه هلم .

املعلم التائه

يدخل الصف يف لقائه األول دون أن
يكون لديه أدىن تصور عن املادة اليت
يدرسها أو أساليب تقوميها  ،لذا يرتك
الطالب يف حرية شديدة بسبب عجزه
عن تقدمي إجاابت وافية عن أسئلة
الطالب حول املادة  ،هنا يؤكد هذا املعلم
التائه على طالبه ابلرتيث وعدم استعجال
األحداث وأن األايم كفيلة ابلرد على كل
تساؤالهتم

املعلم اإلجيايب

يدرك هذا املعلم قيمة اللقاء األول وقوة
أتثريه الحقا عل عالقته بطالبه فيستعد له
استعدادا كامال ويرسم خططه للخروج منه
أبعلى النتائج اإلدابية فريحب بطالبه
ويرفع القلق عنهم ويطمئنهم جتاه مادته ،
ويكسر كتل اجلليد بينهم وبينه  ،ويتفق
معهم على قوانني الصف وأحكامه ،
ويقدم نفسه هلم كأب أو أخ أكرب ملن
يريد استشارته أو مساعدته .

•كيف يدير املعلم احملرتف لقاءه األول مع طالبه ؟
 يرجع أوال قبل اللقاء بطالبه مللفاهتم للتعرف على مستوايهتم وطبيعتهم وسريهم
الدراسي بل حت مشكالهتم .
 حياول أن يتعرف على طبيعة البيئة اليت يعيش يف الطالب اجتماعيا واقتصاداي
وثقافيا من خالل سؤال املعلمني ذوي اخلربة يف املدرسة
 يذهب قبل اللقاء بدقائق ليصافح كل من يدخل عليه من الطالب اببتسامة
عذبة وود وحرارة
 خيتار مكاان مناسبا يراه فيه مجيع الطالب ليعرفهم بنفسه وخرباته ومادته .
 يسعى يف تطمني طالبه جتاه املادة اليت يدرسها ويزيل القلق من نفوسهم جتاهها ،
ويؤكد هلم أهنم سيستمتعون بدراستها وسيحققون مكاسب كبرية من تعلم
املهارات اليت تتضمنها مادته اليت يدرسها .

•كيف يدير املعلم احملرتف لقاءه األول مع طالبه ؟
 يتفق مع طالبه على أهم القواعد الصفية ومايتعلق ابلواجبات واملشاركة والغياب
واالستئذان وغري ذلك
 حيرص على كسر احلواجز من خالل عمل مسابقة خفيفة مرحة بني الطالب
 من الرائع أن يتضمن اللقاء األول حفلة شاي وبعض املأكوالت اخلفيفة واحللوى
 ينهي املعلم لقاءه األول بطالبه بعبارات حتمل كل معاين احلب واالحرتام
واألمنيات الصادقة هلم بتحقيق أعلى مستوايت النجاح يف مادته ويف املواد
األخرى .












الالءات العشر يف مهارة إدارة اللقاء األول
 الأتت إىل الصف متأخرا . التدخل الصف وأنت غاضب ومنزعج واثئر . التكون انطباعا عن الطالب من خالل آراء زمالئك املعلمني التدقق كثريا فيما يصدر من الطالب من سلوكيات مزعجة . التقل للطالب أن املعلمني يقولون عنكم كذا وكذا . التعط انطباعا عنك أبنك غري مهتم أبي شيء . التتكلم معهم بلغة أو مفردات تفوق قدراهتم وقاموسهم اللغوي . الجتعل لغة جسدك تعرب عن عدم ارتياحك بوجودك معهم . التبد اهتماما خاصا بطالب أو طالبني من الصف . -التقلل من قيمة املدرسة أو مديرها أو سري الدراسة فيها ولو إشارة.

من مشاهدايت الشخصية
مر علي جمموعة من املعلمني والدكاترة يف رحليت الدراسية اليت
امتدت من الصف األول حىت هناية مرحلة الدكتوراه فوجدهتم
خمتلفني يف طريقتهم بني سابق ابخلريات وظامل لنفسه ومقتصد .
منهم من يدخل علينا الفصل ابردا كالثلج غريآبه وال مهتم
ومنهم من يستغل هذا اللقاء البائس ليتفاخر ابلنقائص هتديداووعيدا وترهيبا منه ومن مادته مما دعل هيبته تسقط من نفوسنا
وننفر منه ومن مادته
ومنهم من يهمل اجلانب اإلنساين ويرميه جانبا وينشغلبتفاصيل مادته ومطالبها .
ومنهم من جنح ابقتدار وجدارة يف كسب قلوبنا منذ الدقيقةاألوىل  ،أشعروان حببهم ونصحهم ونضجهم وجديتهم يف نفعنا
وحرصهم على متيزان  ،فكانت كلماهتم ونظراهتم وخطواهتم
وحركاهتم وسكناهتم تدفع االرتياح والبهجة يف نفوسنا  ،هؤالء
بصماهتم ابقية يف قلوبنا التزول وال تغيب .
13/12/38
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منوذج تقييم ذايت للمعلم يف مهارة إدارة اللقاء األول
العنصر
 -1يدخل الصف مبتسما ودودا مبتهجا منذ اللحظات األوىل للقاء
 -2يعرف بنفسه وخرباته بطريقة مرحية ومرحة وجذابة
 -3يسعى لكسر حاجز اجلليد بينه وبني طالبه
 -4يتعرف على أمساء طالبه واحدا واحدا
 -5يعرف طالبه مبادته الدراسية ويسمح هلم ابلتساؤالت حوهلا
 -6يتفق مع الطالب على األحكام والقواعد الصفية ويناقشها معهم
 -7ينهي اللقاء األول بعبارات حتمل األمنيات الطيبة والتفاؤل والتشجيع
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ممتاز

جيد

ضعيف
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وسالمتكم

شكرا لكم مجيعا على التفاعل اإلجيابي
للتواصل أو االستفسار
msfr555@Hotmail.com

