مقدمة :

إن مهارة التدرٌس الجامعً ال تعتمد على المعرفة
الواسعة فً التخصص الذي ٌحمله عضو هٌئة التدرٌس
فً الجامعة ,بل تعتمد على عدد من الخصائص
الشخصٌة ,و االجتماعٌة و النفسٌة التً تساعده فً
النجاح فً مثل هذا العمل.
وقد أشارت الكثٌر من الدراسات فً هذا المجال إلى
ضرورة توفر عدد من الخصائص لدى عضو هٌئة
التدرٌس فً الجامعة منها (الذكاء ,المهارة اللغوٌة,
اتساق الفكر و منطقٌته ,الصحة النفسٌة أو االتزان
النفسً ,المٌل و الرغبة بالتدرٌس الجامعً ,الضمٌر
الحً ,و المطلوب من عضو هٌئة التدرٌس فً الجامعة
أن ٌكون قدوة صالحة لطلبته).
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كذلك ال بد أن نشٌر إلى أن الطلبة ٌحتاجون إلى من
ٌكسب قلوبهم قبل النفاذ إلى عقولهم  ,وهذه النفوس
ترٌد من المدرس أن ٌشعرها بوجودها و أهمٌتها و أن
ٌقدر ما لدٌها من مواهب و مٌول و قدرات ,و ٌتطلب
هذا من المدرس الصبر و الكثٌر من المعانً اإلنسانٌة
المتشعبة و المتعددة للوصول بالطلبة إلى سلم االرتقاء
و النهوض ,كما ٌتطلب ذلك من المدرس أٌضا أن ٌتقن
فن التعامل مع الطلبة فهً من أهم المهارات التً ٌجب
على المدرس الجامعً إجادتها وإتقانها ولهذه المهارة
قواعد رئٌسة هً:
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القواعد الرئيسية لمهارة فن التعامل مع
الطلبة

القاعدة األولى  :مفاهيم خاطئة للشخصية .
القاعدة الثانية  :مؤهالت مطلوبة لكسب الطلبة.
القاعدة الثالثة  :كيف تكسب الطلبة ؟
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القاعدة األولى  :مفاهٌم خاطئة للشخصٌة .
ٌعتقد بعض المدرسٌن أن التعامل مع الطلبة برفق
وشفقة ورحمة وإحسان  ,وأن النزول إلى مستواهم
ضعف فً الشخصٌة .وٌرى البعض أن قوة
الشخصٌة ترتبط بالشدة المفرطة والعبوس والتعسف
والجور وذلك بجعل الفصل ثكنة عسكرٌة  .وٌزداد
األمر سوء عندما ٌضع بعض المدرسٌن حواجز
مصطنعة بٌنهم وبٌن الطلبة من خالل نظرتهم
التشاؤمٌة .كما إفراط بعض المدرسٌن فً تعاملهم
مع الطلبة بترك الحبل على غاربه متنكبٌن وفارٌن
من المسئولٌة الملقاة على عاتقهم متحججٌن بذرائع
هشة وأوهام خاطئة .
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القاعدة الثانٌة  :مؤهالت مطلوبة لكسب الطلبة.
لكً ٌنجح المدرس فً كسب الطلبة البد أن ٌكون
مؤهال تأهٌال نفسٌا وعلمٌا وتربوٌا ,وأهم هذه
المؤهالت "القدوة الحسنة " ,فعلى المدرس أن ٌتحلى
بالصبر والحلم واألناة والحكمة والشفقة والرحمة
والتواضع ,وأن ٌكون على دراٌة بأحوال الطلبة
وخصائص المرحلة التً هم فٌها ومتغٌرات الزمان
وفلسفة التربٌة وأن ٌبتعد عن المثالٌة فطلبة الٌوم
لٌسوا كطلبة األمس.
كما أن حسن المظهر وقدرة المدرس العلمٌة وفنه فً
إٌصال المعلومة من المؤهالت الضرورٌة التً
تساهم بشكل كبٌر فً جذب الطلبة واحترامهم وحبهم
للمدرس وتفاعلهم معه.
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القاعدة الثالثة  :كٌف تكسب الطلبة ؟
لكسب الطلبة علٌك أخً المدرس بهذه الخطوات العشر:
 .1كن سمحا هاشا باشا لٌنا سهال  ,وأكثر من السالم
علٌهم تمتلك قلوبهم .قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم "أال أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا
السالم بٌنكم "
 .2ابتعد عن العبوس وتقطٌب الجبٌن  ,واترك الشدة
المفرطة فإنها ال تأتً بخٌر ,وال تكثر من الزجر
والتأنٌب والتهدٌد والوعٌد) ( ,رفق من غٌر ضعف
وحزم من غٌر عسف).
 .3ال تسخر منهم أو تحتقرهم  ,وجرّ ب النصٌحة الفردٌة
معهم.
 .4أكثر من الثواب والثناء علٌهم  ,واستمر فً تشجٌعهم
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 .5اعدل بٌن طالبك  ,وال تحابً أحدهم على اآلخرٌن.
 .6اعف عن المسًء وأعطه الفرصة إلصالح خطئه ,
ثم عالج الخطأ باعتدال.
 .7ال تضع نفسك فً مواضع التهم ,وال تستخدم طالبك
فً أمورك الشخصٌة وقضاء حاجاتك
 .8أدخل الدعابة والفكاهة علٌهم وال تبالغ فً ذلك.
 .9تحسس ظروفهم  ,وساهم فً حل مشكالتهم ,
وأشعرهم بأنك كاألب لهم أو األخ األكبر تغار على
مصلحتهم و ٌهمك أمرهم.
 .10ابذل كل جهدك فً إفهامهم المادة واصبر على
ضعٌفهم وراع الفروق الفردٌة بٌنهم  ,ونوع فً طرق
تدرٌسك  ,وسهّل األمر علٌهم  ,وال ترهقهم بكثرة
التكالٌف المنزلٌة
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وأخٌرا أخً المدرس :تذكر أمانة المهنة وجسامة
الدور وأهمٌة التربٌة واحتسب األجر والثواب
وأخلص النٌة  ,وال تجعل من المعوقات والمحبطات
والحاالت الشاذة عذرا لتثبٌط العزٌمة وعدم العمل.
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "  :كلكم راع
وكلكم مسئول عن رعٌته
وفقنا هللا لما ٌحب وٌرضى
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