
University Study Skills 
Al-Swailem, Al-Khathlan, Jaber, Al-Ohali 

www.kfupm.edu.sa 

  االستفادة المثلى من المحاضرة: الوحدة السادسة

     المقدمـــة١  -  ٦

تظل الدراسة بحاجة إلى األستاذ وقاعة التدريس وإلقاء المحاضرات، بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة لهذه 
خالل شبكات األغراض سواء آانت بالطرق الشائعة أو بالطرق الحديثة التي تهتم بتدريس المقررات عن بعد، أو من 

وحسب النظام الغالب الذي تتبعه معظم الجامعات في الوقت الراهن وهو التدريس بالتواصل المباشر بين . االنترنت
األستاذ والطالب في قاعة التدريس، وقبل المحاضرة وبعدها، فإن على الطالب أن يتعرف على الممارسات الناجحة التي 

ومن المتوقع عند االنتهاء من هذه الوحدة أن تكون قد . فادة من هذا النظاميحصل منها على أآبر قدر ممكن من االست
تعرفت على الممارسات الناجحة لجعل المحاضرات أحد األنشطة الممتعة في حياتك الجامعية بدًال من أن تكون عبئًا ثقيًال 

  .عليك

     األهـــداف ٢  -  ٦

  :لمثلى من المحاضرات الدراسية وذلك من خالل األهداف التاليةتعنى هذه الوحدة بالمهارات التي تحقق االستفادة ا

  .التعرف على النشاطات المتعلقة بقاعة التدريس 

  .التعرف على طرق تعزيز العالقة بين الطالب واألستاذ 

  .التحفيز على التحضير المسبق للمحاضرة واإلستعداد لها 

  .المحاضرةتحسين مهارات اإلصغاء والنقاش واألسئلة أثناء  

     النشاطات المتعلقة بقاعة التدريس٣  -  ٦

سنستعرض فيما يلي إمكانات تحسين االستفادة من المحاضرات وذلك بالحضور المنتظم للمحاضرة، والتحضير 
ويمكن تمثيل عناصر . قبلها وبعدها، والتفاعل الناجح مع أستاذ المادة، واإلصغاء النشط والحسن للمحاضرة دون ملل

وقبل البدء في هذا االستعراض نرجو أن تقوم بالتقييم الذاتي للتعرف ). ١-٦(رآة الصفية الناجحة آما في الشكل المشا
  .بما يعبر فعًال عن ممارساتك المعتادة) ١-٦(على مدى مشارآتك في قاعة التدريس وذلك بتعبئة التقييم 

  عناصر أساسية للمشارآة الصفية الناجحة): ١-٦(الشكل     
  ذايت ملدى مشاركتك يف قاعة التدريستقييم 

  : مقابل كل سؤال» ال«أو كلمة » نعم«أجب بصراحة عن األسئلة التالية بوضع كلمة 

  ال/نعم  ممارساتك الصفية املعتادة البند

   هل تراجع احملاضرات السابقة استعداداً للمحاضرة القادمة؟  ١
   هلا؟ هل تطلع على حمتويات احملاضرة القادمة استعداداً   ٢
   هل تتوفر عندك الرغبة يف موضوع احملاضرة لتستمع إليها باهتمام؟     ٣
   هل تتجرد من التفكري باألمور اخلارجية أثناء استماعك للمحاضرة؟   ٤
   هل تعطي األولوية ألمور حياتك اليومية عوضاً عن حضورك للمحاضرة؟   ٥
   ستاذ كلما كان ذلك ممكناً ؟هل أنت معتاد على اجللوس يف أقرب األمكنة من األ  ٦
   هل حتاول أن تنظر إىل وجه األستاذ حىت ال يتجاهلك عند توجيه أسئلته أو مالحظاته؟  ٧
   هل تشعر باجلرأة لطرح سؤالك على األستاذ أمام زمالئك بصرف النظر عن رأيهم يف أمهيته؟  ٨
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أو األسئلة اليت مل هل تستغل الساعات املكتبية للمدرس حبيث تسأل عن املفهومات   ٩

  تستوعبها؟
 

   هل أنت ممن ال ينغمسون يف أحالم اليقظة أثناء االستماع إىل شخص آخر؟  ١٠
   هل تشغل جزءاً من وقت احملاضرة يف حل أو متارين الواجب الذي ستقدمه بعد احملاضرة مباشرة؟  ١١
   الواجب املرتيل؟هل تزور األستاذ كثرياً طالباً منه إذنا بعدم احلضور أو تأخري   ١٢
   هل حتضر إىل احملاضرة بغرض تسجيلك مع احلضور فقط؟  ١٣
   هل تطلب من األستاذ أن يشرح لك موضوعاً تغيبت عنه دون حتديد النقاط اليت مل تستوعبها؟   ١٤

 

  حتليل التقييم

. ١٤-١١لألسئلة من  وآل إجابة بال ١٠ إلى ١قيم إجاباتك بحيث تعطي خمس درجات لكل إجابة بنعم لألسئلة من 
  .، وبناًء على هذا تستطيع تقدير مستوى مشارآتك في قاعة التدريس٦٠ستكون الدرجة التي حصلت عليها من صفر إلى 

   الحصة الدراسية والمحاضرة الجامعية١-٣-٦  

ل المعلومات من  دقيقة، يقوم فيها األستاذ غالبًا بالتلقين أو بنق٤٥ربما تعودت في دراستك السابقة على حصة مدتها 
لقد آانت المادة الدراسية محددة بعدد قليل من الصفحات، وآان همك هو استذآار مادة الكتاب عن . الكتاب الدراسي المقرر

ظهر قلب دون المناقشة والتحليل، وآان آل ذلك موجهًا إلى تحضير نفسك للطريقة التي تعطى بها االختبارات الشهرية أو 
  :  دقيقة، وتختلف عن الحصص المدرسية في ما يلي٥٠عة فإن المحاضرة الدراسية هي أما في الجام. الفصلية

  .الكم الكبير للمادة المقدمة في آل محاضرة دراسية وتنوعها –

  .الجلوس مع طالب يتميزون بكفاءات معظمها عالية –

  .ربما استعملت لغة غير العربية آلغة للتدريس والكتاب الدراسي –

  .اتذة متنوعي الثقافة والعاداتالتعامل مع أس –

  .طريقة عرض المادة الدراسية حيث تستخدم غالبا الشفافيات، أو الحاسب اآللي، وأحيانًا الطباشير والسبورة –

  .عدم اإلفراط في المحاسبة على الغياب –

  .سهولة االنشغال عن المحاضرة وتشتت الذهن دون التذآير بذلك من قبل األستاذ –

  .الملخصات الدراسية المعتاد عليها في المدرسةندرة إعطاء  –

  .الحرية في تنفيذ الواجبات الدراسية –

  .االنتقال من مكان آلخر عند آل محاضرة على الغالب –

  . المطالبة بتحليل المادة والتعليق، واألسئلة أثناء المحاضرة وبعدها –

لتخصصات وعدم وجود األلفة التي تكونت مع االنتقال إلى وسط تدريسي يتميز بكثرة الطالب والتنوع في ا –
  . الزمالء في أيام المدرسة

  صف جامعي: ب٢الشكل       صف مدرسي: ا٢الشكل 

      التعرف على أستاذ المادة والتعامل معه٢-٣-٦

الذي سيتم دراسته خالل الفصل ) Syllabus(من المعتاد أن يوزع أستاذ المادة على طالبه نسخة من المنهاج 
آما يبين أستاذ .  ويحدد في هذا المنهاج المواضيع التي سُتدّرس في آل محاضرة وذلك باإلشارة إلى الكتاب الدراسي.الدراسي

المادة آًال من أهداف المادة، وأوقات االختبارات الشهرية، وساعاته المكتبية، واستراتيجيته في عرض المادة، وأي تعليمات 
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وعلى الطالب أن يتعرف على أستاذه من خالل هذا المنهاج، أو من . اسية وغيرهاوقوانين خاصة بالغياب، والواجبات الدر

  : األستاذ نفسه، آأن يتعرف الطالب على جوانب متعددة في شخصية األستاذ وممارساته المتعددة  ومنها 

  .ما يحب األستاذ ويكره من عادات –

  .مدى السماح باألحاديث الجانبية مع الزمالء –

سئلة أو المناقشة أثناء المحاضرة، والسماح بالمقاطعة، أم أن األستاذ من النوع الذي يفضل أن تكون إمكانية األ –
  .األسئلة في نهاية المحاضرة، أو أنه ال يسمح باألسئلة أثناء المحاضرة مطلقًا

لطالب أن يدون هل يرآز األستاذ على مادة الكتاب حرفيًا؟ أو أن الكتاب يعتبر آأحد المراجع في حين أن على ا –
  .المالحظات خالل المحاضرة ويسجل أي مراجع أخرى مطلوبة

تعليم الطالب آيفية التفكير، وآذلك : اإلنصات لألستاذ حيث يسعى معظم األساتذة لتحقيق بعض األهداف، منها  –
  .ذه األهدافالحقائق والمبادئ األساسية وتطبيقاتها، فعلى الطالب أن يتعرف على طريقة آل أستاذ في تحقيق ه

آذلك فإن على الطالب . وعلى الطالب التعرُّف على هذه الجوانب من شخصية أستاذ المادة أثناء المحاضرة األولى
أن يضع استراتيجية لنفسه في آل مادة دراسية، ويحدد أهدافه من تعلم هذه المادة، ومدى الترآيز والوقت الذي سيصرفه 

فهناك بعض الطالب ال يدرآون أهمية هذا .  عليها في نهاية الفصل الدراسيعليها، وحتى الدرجة التي يود الحصول
االستعداد إال بعد فوات األوان، حيث يبدأ بزيارة أستاذ المادة في نهاية الفصل الدراسي، واالستجداء بأن تكون درجته جيد 

 علينا أن نؤآد لكل الطالب بأن األساتذة وهنا يجب. أو أآثر مثًال، ألنه لو آانت أقل من ذلك لحصلت له آارثة ) B( جدًا 
  . في الجامعة ال يستجيبون لمثل هذا االستجداء الذي يؤثر على المستوى األآاديمي للبرنامج الدراسي أو سمعة الجامعة

  كيف تتصرَّف مع األستاذ وتستفيد منه كمعلم؟

تسلسل عرضك ألي موضوع، وآيفية فحاول أن تتعلم طريقته في . يكون األستاذ عادة قدوة يحتذي بها الطالب
وأصغ إلى تعليماته . التفكير والترآيز على الحقائق والمبادئ ذات األهمية، وآيفية تطبيق هذه المبادئ في الحياة العامة

وينعكس تأثُّر الطالب بأستاذهم من . ومالحظاته خاصة ذات العالقة بربط مادة المحاضرة بالحياة العامة أو الحياة العملية
ل االهتمام الواضح بمادته ويتمثَّل ذلك بأدائهم للواجبات الدراسية، وطرح األسئلة أثناء المحاضرة أو إجابة أسئلة خال

ومن . األستاذ التي يرمي من خاللها إلى حث الطالب على التفكير وربط الحقائق بعضها ببعض، والمقارنة وغيرها
  : ضرة ما يليالوسائل التي تظهر فيها اهتمامك باألستاذ والمحا

ال تتعود نقد أسلوب األستاذ في عرض المادة إذ أن من األجدى الترآيز على تقبل المادة التي يقدمها ومناقشته إذا  –
  .شعرت بأن أسلوبه معقد في عرض موضوع ما

م حاول التجاوب مع األستاذ واالبتسامة داخل قاعة التدريس، والتناغم مع حرآات األستاذ والنظر إليه وعد –
االنشغال وشرود الذهن، فإن األستاذ الخبير يستطيع تصنيف تالميذه واالهتمام بهم بالنظر في وجوههم أثناء 

  .معالجته للمادة أمامهم

  .خاطب األستاذ بصفته العلمية آأن تناديه بطريقة مؤدبة بالدآتور أو األستاذ فالن –

  .ك يكون القصد منه تعليميًا في معظم األحيانأصغ جيدًا لألستاذ إذا تحدث عن تجربة له أو لغيره فذل –

  .تجنب الجدال مع األستاذ، وإذا آنت مخطئًا فاعترف بخطئك بسرعة –

  .تعود أن تطرح األسئلة بطريقة مؤدبة وليست على شكل أوامر –

عند حاول بإخالص فهم وجهة نظر األستاذ وخاصة عندما تناقشه في درجاتك، أو في أدائك في ورقة االختبار  –
  .المراجعة

احمل الكتاب أو المذآرات أو حلول المسائل معك عندما تذهب لزيارة األستاذ الستيضاح نقطة دراسية ما، وحدد  –
  .ما تريد على صورة أسئلة

  .قدم آل ما يطلبه األستاذ من واجبات في مواعيدها طيلة الفصل الدراسي –
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 في تأخير الواجب، أو التوسل في إعطاء نتيجة مناسبة في ال تكثر من طلب السماح لك في الغياب، أو التسامح –

  .نهاية الفصل، فإن األستاذ يتقيد في معظم األحيان بالمستوى األآاديمي المطلوب للجامعة

  كيف تتعامل مع األساتذة ذوي املزاج الصعب؟

ر مريحة لهم، أو أن يتصف بعض األساتذة بالخشونة في التعامل فيصدون الطالب عندما يطرح السؤال بطريقة غي
يكون صوته غير مسموع، أو يتكلم بسرعة أو يكون ممًال في شرحه ومعالجته للموضوع، أو غير مقنع في تفسيراته 

وتجدر اإلشارة بأن أمثلة هؤالء األساتذة غير شائعة حيث إن معظم من ُيختار لمهنة . وتحليالته لألمور أثناء الشرح
 أساتذة متمرسون بطرق معالجة مواد تخصصهم، وآذلك في طرق التعامل مع الطالب التدريس الجامعي ويستمر فيها هم

ولذلك فإن من غير المتوقع أن تقابل أستاذًا بصفات . على اختالف مستويات تحصيلهم العلمي، واختالف منابتهم وأصولهم
  .آثر من مادةغير الئقة أآثر من مرة خالل دراستك، إال إذا آان عليك أن تأخذ مع هذا األستاذ أ

والكثير من الطالب يفضلون في مثل هذه الحالة االعتماد على الكتاب الدراسي، ويتعاملون مع الموضوع بشكل 
سلبي، فربما ال ينتبهون في المحاضرة، أو ال يحضرون المحاضرة بشكل منتظم، أو يشغلون أنفسهم بتدوين المالحظات 

ولكننا ننصح . لهم، حيث إنهم لن يرجعوا إلى هذه المالحظات لالستفادة منهابشكل غير جدي، األمر الذي ال ينتهي بفائدة 
الطالب في مثل هذه الحاالت أن يكونوا إيجابيين، ويتواصلوا مع األستاذ لجني أآبر قدر من االستفادة في الحصة 

 أن يكون مقبوًال من الطالب، وعلى الطالب أن يدرك أنه ال يوجد مدرس يكره أن يكون أستاذا ناجحًا أو ال يحب. الدراسية
وفي هذا . فالطالب هم الثمار التي يجنيها األستاذ في نهاية الفصل الدراسي، وال يحب أحد أن تكون نتيجة عمله هي الفشل
  : المجال يوصى الطالب باتبـاع بعض الممارسات التي ربما تؤدي إلى تحسن أداء األستاذ، ونذآر منها ما يلي

   األستاذاطرح األسئلة على –

إن طرح األسئلة يساعدك أنت ويساعد زمالءك على استيضاح بعض األفكار التي يمررها األستاذ دون مناقشة 
وتذآر دائمًا أنه إن آنت تعاني من عدم الفهم والمتابعة مع األستاذ فإن هناك الكثير من زمالئك يشارآونك اإلحساس . فعالة

  . ليكشف عن نفسه بأنه غير قادر على المتابعة أثناء المحاضرةنفسه، ولكن الشجاعة ال تتوفر عند الكثير

  أطلب من األستاذ وبشكل منفرد أن يغري من تصرفاته –

يمكنك أن تطلب مقابلة األستاذ في ساعاته المكتبية، وتحدثه بأدب عن الصعوبة التي تواجهها في متابعته وذلك 
 بأن األستاذ سيرحب بذلك إذا تكلمت فقط عن نفسك ومعاناتك، وتأآد. لسرعته، أو ألن صوته منخفض، أو ألي سبب آخر

وال تجعل األستاذ يشعر بأنك توجهه .وليس نيابة عن جميع الفصل، فإن الطالب يختلفون في طريقة تفاعلهم مع المدرس
  .وتلقنه الطريقة المثلى في المحاضرة وطريقة التعامل مع الطالب

  الغامضة قابل األستاذ واسأله توضيح النقاط  –

  .من الممكن أن تزور األستاذ في ساعاته المكتبية وتطلب منه إعادة شرح النقاط الغامضة

  اشترك مع زمالئك يف جتميع األفكار املتناثرة ملادة احملاضرة –

 سيكون من المفيد أن تجلس مع مجموعة من الزمالء وأن يتم تجميع األفكار من آل شخص لفهم ما آان غامضًا 
  .منها

  جل احملاضرة على شريط س –

  سيكون من المفيد االستماع إلى تسجيل للمحاضرة في متسع من الوقت، وإن آان األستاذ يعيد المادة نفسها في 
أآثر من شعبة دراسية فبإمكانك حضور المحاضرة أآثر من مرة، ويتعين االستئذان من أستاذ المادة للحصول على 

  .موافقته لتسجيل المحاضرة
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   أهمية الحضور للمحاضرة   ٣-٣-٦

يتساهل بعض الطالب في حضور المحاضرة أو الحصة الدراسية بشكل منتظم حيث يفضلون السهر لساعات 
متأخرة، فيكون من الصعب االستيقاظ مبكرًا لحضور المحاضرات الصباحية، أو أنهم يفضلون البقاء في البيت للدراسة من 

، أو الشعور بعدم االستفادة من األستاذ، أو الضجر من الجلوس لمدة خمسين الكتاب، أو االنشغال في الحديث مع زميل
  .دقيقة، وغير ذلك

  ماذا يقدم األستاذ يف حماضرته ؟

فتّوفر الفرصة . يقوم األستاذ بتقديم األفكار الرئيسة في الموضوع، وإبرازها بطريقة تختلف من أستاذ آلخر
 يستطيع معرفة المبادئ األساسية التي يجب أن يتعلمها، ويتعرَّف على للطالب أن يدون المالحظات ذات العالقة حيث

مواضعها في الكتاب الدراسي، باإلضافة إلى تطبيقاتها واألمثلة التي يسوقها األستاذ لتقريب المادة وفهمها من قبل الطالب 
بما تكون مستمدة من بيئة وتجارب حيث يستخدم أمثلة من بيئة الطالب المباشرة التي قد تختلف عن أمثلة الكتاب التي ر

المقصود : فيشير األستاذ إلى أهم الموضوعات واألفكار ذات العالقة بفهم الموضوع،آأن يستخدم التعبيرات مثل. أخرى
بكذا، األسباب، المبادئ األساسية، المفهومات الرئيسة، القوانين الرياضية، ما يمكن وما ال يمكن سؤاله في االختبارات، أو 

األفكار والمواضيع الفرعية التي وضعت في الكتاب الدراسي الستكمال موضوع ما وهي ليست مادة لألسئلة مثل 
آذلك فان األستاذ سينمي من خالل محاضراته  مهارات الطالب الشخصية مثل مهارات االتصال ومهارات . واالختبارات

  . العمل الجماعي والتفكير والتحليل وغيرها

  ل عن حضور احملاضرة ؟ما مدى جناح البدائ

  .قد يعتمد بعض الطالب على البدائل التالية عوضًا عن حضور المحاضرات، فهل هي مجدية؟ دعنا نناقش ذلك

  قراءة المادة من  الكتاب الدراسي : أوًال 

في غياب التواصل مع األستاذ في المحاضرة  يقوم الطالب بقراءة آل ما ورد في الكتاب للحصول على األفكار 
لرئيسة للموضوع دون التمييز بين المادة الدراسية ذات األهمية والواجب معرفتها، وبقية األفكار التي وردت في الكتاب، ا

وعليه فإن الطالب سيقضي وقتًا أطول بكثير . والتي ربما تكون آتبت لمستوى دراسي أعلى أو أقل، أو لتخصص مختلف
ء ذات العالقة بمستواه الدراسي، أو تلك التي ستتناولها االختبارات من في الدراسة من جهة، وال يستطيع تمييز األجزا

وفي الغالب فإن الوقت الالزم لفهم موضوع ما سيكون أطول وربما يكون مغلوطا وآذلك فان الدرجة التي . جهة أخرى
يها أثناء الحضور سيحصل عليها الطالب في االختبارات ستكون على األغلب أقل بكثير من تلك التي يمكن الحصول عل

  .والتفاعل مع األستاذ والطالب

  استعارة مذآرات الطالب اآلخرين الكتابية أو السمعية: ثانيًا 

لن يكون بمقدور الطالب التعرف على األفكار الرئيسة للموضوع من شخص آخر بسهولة، آذلك فلن يكون 
ث إن آل شخص يكتب المذآرات الصفية بطريقة بمقدوره قراءة المذآرات أو المالحظات التي دونها غيره بسهولة حي

ومن الجدير بالذآر أن االطالع على . يفهمها هو وحده، وال يكترث إن استطاع اآلخرون قراءة هذه المذآرات أو ال
  .مذآرات الطالب اآلخرين سيساعد الطالب على تصحيح مذآراته إن آان ال يجيد تدوين المالحظات أثناء المحاضرة

  

  تحضير قبل الذهاب للمحاضرة    ال٤-٣-٦

  .حل واجباتك المنزلية وراجع مالحظاتك قبل الحضور إلى المحاضرة –

يبدأ األستاذ عادة بملخص للمحاضرة السابقة ثم ينطلق إلى األفكار الجديدة التي غالبًا ما تكون استمرارية لمبادئ 
بعة إذا لم تكن قد استذآرت مالحظاتك عن علمية ُدرست في محاضرات سابقة، وسيكون من الصعب االنتباه والمتا
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وآذلك فإنه من المفيد جدًا أن تكون قد . المحاضرة السابقة وحتى المحاضرات التي سبقتها ذات العالقة بالموضوع نفسه

اطلعت أو قرأت مادة الكتاب للمحاضرة القادمة، وستكون المحاضرة مملة وأفكارك شاردة إن لم تكن مستعدًا الستقبال 
وينطبق هذا المنطق على دروس المختبر حيث يتطلب ذلك آتابة تقرير التجربة السابقة، واالستعداد . دة العلمية الجديدةالما

  .للتجربة القادمة بقراءتها ومالحظة الخطوات الغامضة لمناقشتها مع األستاذ أثناء فترة المختبر

  واظب على التواصل مع مدرس المادة –

بية الستقبال الطالب وذلك لمناقشة الجوانب الغامضة التي واجهها الطالب أثناء لكل مدرس مادة ساعات مكت
وتذآر بأن ال تقابل األستاذ . أو آتابة تقارير المختبر أو غيرها. المذاآرة، أو أثناء تدوين المالحظات، أو عند حل المسائل

  . شرح المحاضرة من البدايةإال عندما تكون أسئلتك واضحة ومحددة، وأن ال تطلب من األستاذ أن يعيد

   جهز نفسك الستيعاب الموضوع الجديد وحدد األسئلة التي ستطرحها –

عند قراءتك للمادة من الكتاب المقرر قبل المحاضرة سيكون بإمكانك أن تحدد األفكار الرئيسة التي تحتاج إلى 
 إلى فهم المحاضرة، وتنتظر اإلجابة عليها من آذلك فإنك ستضع قائمة بمجموعة من األسئلة التي تقودك. استيعاب وانتباه

قبل األستاذ أثناء المحاضرة، وآلما تم تغطية أحد األسئلة ضع عالمة عليه، وانتظر إجابة السؤال اآلخر وإذا لم تفهم إجابة 
  . أحد األسئلة بإمكانك أن توجه السؤال للمدرس أثناء المحاضرة

  : حدد أهدافك في آل محاضرة والتي تتضمن–
  .استيعاب مفهوم معين  -
  . التمكن من المفاهيم األساسية للمادة  -
  .فهم أو مراجعة المادة المخصصة للقراءة  -
  .االستعداد الختبار قادم  -

  .اصطحب معك آل األدوات المطلوبة –

بة، ال تنس اصطحاب جميع األدوات الالزمة لمجريات المحاضرة مثل الكتب، والكراسات، واألقالم، واآللة الحاس
  .والمالبس الضرورية للسالمة في حالة الذهاب لحصة المختبر

      االستعداد للمحاضرة والتفاعل معها٥-٣-٦

  الذهاب إلى المحاضرة مبكرًا –

ال تتهاون في عملية الحضور قبيل بداية المحاضرة فمعظم األساتذة ال يسمحون للطالب المتأخر بدخول قاعة 
ؤدي إلى إرباك األستاذ والطالب في القاعة الدراسية وجذب االنتباه وانقطاع األفكار التدريس، حيث إن تأخر الطالب ي

  .آلما دخل طالب متأخر، فضًال عن ارتباط هذا السلوك غير المرغوب فيه باإلهمال وعدم االنظباط

  الجلوس في القاعة الدراسية –

  :إلمكانات التاليةخذ موقعًا تستطيع منه تدوين المالحظات بشكل مناسب، وتتوفر فيه ا
  .السماع الواضح واالنتباه الفعال  -
  .إمكانية طرح األسئلة على األستاذ  -
  .رؤية الوسائل التوضيحية  -
  .المناقشة مع األستاذ والطلبة  -

. إن أفضل األمكنة مناسبة هو مقدمة ووسط القاعة الدراسي، حيث يستطيع األستاذ رؤية الطالب والتعرف عليهم
آذلك فإن الجلوس في الصفوف الخلفية . ذة أن طالب الصفوف األولى هم أآثر اهتمامًا بالمادة وحبًا للتعلمويعتقد األسات

  .يجعلك أقل تعلقًا بالمحاضرة، وسيكون من الصعوبة بمكان الترآيز واالنتباه، األمر الذي يؤدي إلى الشرود الذهني
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   تقبل األستاذ على ِعّالته –

بعض آما هو الحال مع الطالب، فمنهم المتميز في عملية التعليم، وتشعر بالراحة يختلف األساتذة بعضهم عن 
يجب أن تصب . والهدوء حين سماعه أو النظر إليه، ومنهم من ال يعجبك ربما شكله أو ملبسه أو ترديده لكلمات معينة

النتباه واإلصغاء وليس نقد هدفك واهتمامك على الفائدة التي ستجنيها من المحاضرة، وأن يكون شغلك الشاغل هو ا
فإن عملية تدوين المالحظات تحتاج إلى . األستاذ وحرآته وطريقة لفظه للكلمات أو تقليب صفحات الكتاب وما إلى ذلك

  .    ترتيب األفكار، وعدم االنشغال بأي أمور جانبية

  تجنب الشرود الذهني أثناء المحاضرة واستوعب وأنت تسمع  –

لتي تدونها مرتبة وغير متقطعة، يجب أن تحاول استبعاد آل ما يسبب شرود ذهنك خارج حتى تكون مالحظاتك ا
قاعة الدرس، فتجنب أحالم اليقظة، أو الحديث مع صديق، أو اإلغفاء، أو االهتمام بكبر القاعة، أو صغرها، أو النظر يمنة 

للزمالء من الطالب، أو االنشغال بقراءة أو ويسرة لتحديد موضع أصدقائك، أو االهتمام بتمرير المالحظات والتعليقات 
  .آتابة رسائل الجوال

حاول استيعاب المادة أثناء الشرح، فاألفكار التي يقدمها األستاذ هي جزء من بناء بدأ في المحاضرة األولى التي 
أصغ جيدًا حتى . تناولت الباب الدراسي األول من الكتاب، وال تشرد بذهنك عن ذلك لتصبح المادة وآأنها من الطالسم

اسأل األستاذ لتوضيح . تسمع آل ما يقال، ورآز ذهنك حتى تستوعب ما سمعته وتقرر ما يجب آتابته في المالحظات
نقطة ما، أو مبدأ ما، وتذآر أن يكون السؤال محددًا، وتجنب أن تقول للمدرس أعد، فإن إعادة الشرح لن يفيد ما لم تحدد 

 الالئق أن ال تقاطع األستاذ أثناء الكالم، وانتظر حتى الوقت المناسب لتلقي سؤالك، ومن. النقطة التي تستوضح عنها
اآتب سؤالك على دفتر المالحظات حتى ال تنساه واسأله في الوقت . واجعل ذلك عندما ينتقل األستاذ من نقطة إلى أخرى

  .المناسب

  حدد أهداف المحاضرة وقومها خالل الحصة  –

قة ما بين المادة التي يشرحها األستاذ وأهداف األستاذ المعلنة أصًال، وآذلك األهداف التي من المفيد أن تربط عال
وضعتها لنفسك، وتسأل نفسك فيما إذا آان األستاذ قد التزم بالنقاط المطلوبة لشرح المحاضرة، أو أنه يسهب في الشرح، 

وإذا شعرت بعدم اقتناع بمادة معينة . ن الغث والسمينويتناول بالتفصيل مادة ليست ذات عالقة حتى تتمكن من التمييز بي
فمن الممكن أن تطلب مقابلة األستاذ خارج المحاضرة ومناقشة هذا األمر معه للتوضيح، وال تتأخر في عمل مثل هذه 

  .المقابلة

  : اآتب قائمة باألعمال الواجبة ذات العالقة بالمحاضرة مثل  –

  .الواجبات المنزلية  -

  .تحديد المفاهيم الصعبة الستذآارها جيدًا بعد المحاضرة  -

  .ضرورة مناقشة بعض المفاهيم مع زمالئك إن آان ذلك ممكنًا  -

تدوين مالحظاتك بشأن وقت االجتماع مع زميل لمناقشة نقطة ما، أو عمل موعد لمقابلة مع مدرسك في   -
  .زميل لك ذات فائدة آبيرة فال تغفل ذلكوغالبًا ما تكون مناقشة نقطة غامضة مع . ساعاته المكتبية

تجنب تقليب صفحات الكتاب المقرر أثناء الشرح لتحديد المواقع التي يتناولها األستاذ بالشرح، فإن ذلك   -
يؤدي إلى االنشغال عن تدوين المالحظات، ولن يكون بمقدورك السماع واالنتباه والتخطيط على الكتاب في 

  .آن واحد

  

  ه أثناء المحاضرة   االنتبا٦-٣-٦
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يشعر بعض الطالب بضجر عندما يفكرون بأن عليهم ترآيز االنتباه أثناء المحاضرة، أو ربما ال يعرفون آيف يتم 

  :وينصح أولئك الطالب بإتباع التالي. ذلك

الصفية ويتم تحقيق ذلك بمراجعة المالحظات .  توقع األفكار الرئيسة التي سيتكلم عنها األستاذ قبل بدء المحاضرة–
  .التي دونتها أثناء المحاضرة السابقة، والقيام بقراءة سريعة للمادة من الكتاب الدراسي

وربما يكون من . قابل األستاذ واسأله عن الجوانب الغامضة في المحاضرة السابقة قبل بدء المحاضرة الالحقة –
  .ة الجديدةالمجدي تحضير بعض األسئلة التي يتوقع اإلجابة عليها في مادة المحاضر

حاول مقاومة الشرود الذهني،  وذلك بالجلوس في الصفوف األولى في قاعة المحاضرات، وخاصة في القاعات  –
وآذلك حاول االنشغال بتدوين المالحظات واإلصغاء الفعال، واالبتعاد . الكبيرة وعندما يكون عدد الطالب آبيرًا

  . األستاذعن األصدقاء الذين ال يكفون عن الحديث أثناء شرح

  .عود نفسك بطريقتك الخاصة على التخلص من الوسائل التي تؤدي إلى شرود الذهن –

حاول أن تكون في وضع مريح، وحث نفسك على االندماج في الموضوع، وحاول أن تكثر من تغيير وضع  –
التالي ستظل متأهبًا جلستك، فإن ذلك يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتغذية المخ بكمية أآبر من األآسجين، وب

  .الستقبال المعلومات واحدة تلو األخرى

من الممكن أن يكون للطالب المنتبه دور في آسر جمود الصف الدراسي بإثارة بعض األسئلة للتوضيح، وتكون  –
  .في الوقت نفسه فرصة إلشراك بقية الطالب بمحاورة تؤدي إلى تنبيه الجميع

  ء المحاضرة    المشارآة في النقاش أثنا٧-٣-٦
يمكنك أن تطرح وجهة نظرك بكل أدب في موضوع دراسي ما أثناء الحصة الدراسية ولو أنها تخالف وجهة نظر  –

المادة الدراسية، (ولكن تذآر أن وجهة نظرك يجب أن تكون مستندة إلى أساس علمي . األستاذ والطالب اآلخرين
  ).اتية ذات العالقة ومراجع أخرىوالمالحظات المدونة، والمناقشات الصفية، وخبرتك الذ

  .ال تفرض وجهة نظرك، بل أصغ جيدًا لما يقوله األستاذ وزمالؤك في الصف –

من الممكن تحضير بعض األسئلة لإلجابة عنها من قبل الطرف اآلخر، ويعد ذلك جزءًا من المناقشة للوصول إلى  –
  .فهم مشترك لموضوع ما

 إلى وجهة نظر آل من مؤلف الكتاب، واألستاذ، والزمالء، وال تخلط بينها قدم وجهة نظرك باختصار مع اإلشارة –
  .فيصبح من الصعب عليك إيصال وجهة النظر الخاصة بك

  . اجعل تعليقاتك ومالحظاتك مباشرة ومرتبطة بالنقطة مدار البحث–

 وأتبعها بأمثلة من عندك استعن بأمثلة من الكتاب الدراسي، ومما دونته من مالحظات أثناء المحاضرة الدراسية –
  .لتوضيح التوافق أو االختالف في وجهات النظر

  .آن صريحًا في المناقشة، ومتقبَال لآلخرين، فإما أن تقنعهم بوجهة نظرك وإما أن يقنعوك بوجهة نظرهم –

     تحسين مهارة طرح األسئلة في المحاضرة٨-٣-٦

األستاذ أثناء المحاضرة الدراسية، وبخاصة عندما آثير من الطالب يشعرون بالحرج عند طرح السؤال على 
فالطالب ربما يخاف أن يقول شيئًا يتضح منه لطالب الصف أنه ال يذاآر المادة، أو أنه . يكون عدد طالب الصف آبيرًا

جميعًا قليل االستيعاب، أو أنه آان شاردًا ذهنيًا، أو أنه يضيع وقت المحاضرة بأسئلة تافهة حيث تنصرف أنظار الطالب 
وفي الوقت نفسه فهناك طالب ال يبالون بكل ذلك، ويواجهون . إليه وربما يشعر بأن هذه نظرات تقريع وازدراء له

الموقف بجرأة، ويطرحون األسئلة على األستاذ، ويثني األستاذ على تلك األسئلة، ألنها تقود إلى توضيح أفضل للمادة، 
وحتى يشارك معظم الطالب في طرح األسئلة ويتخلص أولئك الذين . م لهاوتساعد الطالب على تحسين فهمهم واستيعابه

  : يخجلون من المحاذير التي تجعلهم ال يشارآون في األسئلة عليهم إتباع االستراتيجيات التالية
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  الجلوس في المقاعد األمامية في قاعة التدريس   –

اذ من حيث المسافة، وسينكسر حاجز الخجل بجلوسك في مقاعد الصفوف األمامية ستكون على مقربة من األست
من األستاذ عندما تلتقي عيناك مع عينيه في معظم وقت المحاضرة، آذلك فإنك ستتخلص من الشعور بالحرج حيث إنك 
لن تعطي فرصة لمن هم أمامك من الطالب إلدارة رؤوسهم والنظر إليك وأنت تتكلم األمر الذي سيحرجك إن آنت ممن 

  . ألنظار عليهميخجلهم ترآيز ا

  اآتب السؤال على ورقة  –

اآتب السؤال على ورقة أمامك لتتجنب حرج النسيان أو التعثر وأنت تتكلم خاصة عندما تنطق السؤال بلغة غير 
  .العربية، وتشعر بعدم مقدرتك على صياغته شفهيًا، أو نسيان ما تقوله وأنت في منتصف الجملة

  لسؤال ال تجعل اللغة حاجزًا في طرحك ل –

 خوفًا من عدم مقدرتهم على - إن آانت غير العربية-آثير من الطالب يتجنبون السؤال والمناقشة بلغة التدريس 
وعلى العكس من هذا الشعور فإن طرح السؤال يساعد األستاذ على تصحيح لغة طالبه، . إيصال السؤال بلغة فصيحة

كلم لغة غير لغتك، وَتعّلم اللغة بحد ذاته هو نقطة إيجابية لك حيث وَتذّآر بأنك تت.  وتصويب المصطلحات الخاطئة لديهم
فال يهمك إن آنت قد آسرت قواعد اللغة فسيصححها . إن هناك الكثير من الناطقين باللغات األخرى ال يعرفون غيرها

  . األستاذ وستكون تلك طريقة للتعلم

  ال تؤجل طرح السؤال حتى يتكلم الجميع  –

ل من يطرح السؤال، وفي اللحظة التي تشعر أنك بحاجة إلى توضيح أو فهم لنقطة أو فكرة ما، حاول أن تكون أو
أو حتى آلمة منغير العربية يرددها األستاذ وأنت ال تفهم مقصدها أو معناها، فال تنتظر حتى يسأل جميع الطالب، وعندها 

انويًا ال قيمة له، فال تنتظر أيًا من الطالب لكسر جمود تشعر بأن سؤالك قد تمت اإلجابة عنه جزئيا، أو أنه أصبح سؤاًال ث
  . المحاضرة فبادر أنت بسؤالك

     مهارات اإلصغاء٤  -  ٦

بأنه اإلحساس غير المقصود باألصوات، فسماعك لشخص يتكلم في الهاتف أو صوت ) Hearing(ُيعّرف السمع 
) Listening(أما اإلصغاء . غير مقصود وال معنى لهخرير الماء أو صوت الجوال وهو يستقبل الرسائل آل ذلك سماع 

فهو السماع المقصود للصوت، والترآيز على ما يقال، وإدراآه، والتفكير فيه بدرجة يمكن استعادته الحقًا إلى درجة آبيرة 
  .من الصحة، ويحتاج ذلك إلى الترآيز والتجرد من األفكار األخرى

-٦(فتك بمهارات اإلصغاء وممارستك الفعلية لها وذلك بتعبئة التقييم ومن المناسب أن تتعرف اآلن على مدى معر
  ).٣-٦(، ومعرفتك بالعوامل المؤثرة على حسن اإلصغاء بتعبئة التقييم )٢

  .هذان التقييمان سيعطيانك مؤشرًا عن مهارات اإلصغاء لديك ومدى حاجتك إلى تحسينها وتطويرها
  تقييم ذايت ملهارات اإلصغاء لديك

  .ة نعم أو ال أمام العبارة اليت تتوافق مع عاداتك يف اإلصغاء لألستاذ أثناء احملاضرةضع كلم

البن

  د
  ال نعم  أسلوبك يف اإلصغاء لألستاذ أثناء احملاضرة

  .عند اجللوس يف احملاضرة أسترخي على الكرسي وأستريح قدر اإلمكان   أ١
  

  .ئم وأميل قليال إىل األمامعند اجللوس يف احملاضرة أجلس على الكرسي بشكل قا  ب١
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  .أستمع لكلمات األستاذ دون ربطها مبا سبق أو توقع ما سيقوله الحقاً   أ٢
  

  .أحاول توقع ما سيقوله األستاذ من أفكار وتتابع هذه األفكار  ب٢
  

 .أتعامل مع كل حماضرة كوحدة مستقلة دون ربطها مبا سبقها وما سيتلوها من حماضرات   أ٣
  

  حاول ربط ما أمسعه يف احملاضرة مع ما سبق من حماضرات وتوقع النتائج املتعلقة بأفكارهاأ  ب٣
  

  .عند تدوين املالحظات أحاول كتابة كلمات األستاذ نفسها دون تلخيص األفكار الرئيسة   أ٤
  

  .عند تدوين املالحظات أحاول تفسري و تلخيص األفكار اليت يرمي إليها األستاذ  ب٤
  

  .ليس من عاديت مناقشة أمهية ما يتكلم عنه األستاذ يف احملاضرة أو سبب معاجلته جلزئية ما فيها   أ٥
  

  غالباً ما أتساءل عن سبب اختيار األستاذ ملوضوع ما ليعرضه يف حماضرته   ب٥
  

نادراً ما أتساءل عن مدى الصحة والتسلسل املنطقي ملادة احملاضرة على اعتبار أن األستاذ    أ٦

  .يعرف مادته أكثر مين

  

  .غالباً ما أتساءل كيف استطاع األستاذ الوصول لفكرة ما وكيف سيقوم بإثباا يف احملاضرة  ب٦
  

  .يف غالب األحيان أستمع وال يهمين أن تلتقي عيناي بعيين األستاذ   أ٧
  

  .أحاول يف كثري من األحيان أن تلتقي عيناي بعيين األستاذ  ب٧
  

  

  

  

  التقييمحتليل 

فإنك سلبي في اإلصغاء، وإذا آانت معظم ) أ ( إذا وجدت أن معظم اختياراتك بنعم للعبارات المدرجة تحت البند 
  .فإنك تتميز بحس أآبر لإلصغاء) ب ( االختيارات بنعم للعبارات المدرجة في البند 

 
  تقييم العوامل املعيقة إلصغائك يف احملاضرة

  .م العبارة اليت تتوافق مع معوقات اإلصغاء لديك أثناء احملاضرةضع كلمة نعم أو كلمة ال أما

  ال  نعم  أسلوبك يف اإلصغاء لألستاذ أثناء احملاضرة  البند
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  دائماً أعترب هذه احملاضرة مملة  ١
  

  أحاول أن أتظاهر بأنين منتبه يف احملاضرة  ٢
  

  احدأشعر بامللل للتصنع الذي يبديه األستاذ وهو يتكلم على نسق و  ٣
  

  أحاول أن أدون كل ما يقال يف احملاضرة كلمة بكلمة  ٤
  

  أحاول كتابة املالحظات جبمل كاملة دون اللجوء لالختصار أو االستخالص  ٥
  

  إن موضوع هذه املادة صعب جداً علي وال أستطيع متابعته   ٦
  

  تشغلين بعض املشكالت الشخصية عن االنتباه يف احملاضرة   ٧
  

  أن أبذر يف استخدام الورق يف مالحظات ال أشعر بفائداال أحب   ٨
  

  ال تعجبين تعليقات األستاذ أثناء احملاضرة  ٩
  

  إنين استمتع بالشرود أثناء احملاضرة عن االنتباه فأشغل نفسي بأشياء جانبية متعددة   ١٠
  

  أقضي معظم وقت احملاضرة بالتمتع بأحالم اليقظة  ١١
  

  رة ويف الوقت نفسه ال أحب أن أطرح األسئلة على األستاذ واترك ذلك لغرييال أفهم احملاض  ١٢
  

 

  حتليل التقييم

وبغضِّ النظر . إذا وجدت أن معظم اختياراتك بنعم، فإن عليك أن تغير عاداتك في اإلصغاء لتكون حسن اإلصغاء
ي سنوضحها الحقا حتى تعمل على تحسين عن نتائجك في آل من التقيمين السابقين، فإننا نوصي بإتباع اإلرشادات الت

  .مهارات اإلصغاء لديك

     اإلصغاء الفّعال و العوامل التي تؤثر على اإلصغاء١-٤-٦

إن الشخص حسن اإلصغاء هو الذي يحاول فهم آل ما يقوله محدثه بالضبط، ومن ثم يقوم بتحليله ليرى مدى 
  . توافق ذلك مع مفاهيمه

الشخص الذي تنصت إليه، وهل هو  يتحدث في جمع من الناس أم يتحدث إليك ويتوقف اإلصغاء الفّعال على 
شخصيًا، عليك أن تكون قادرًا على إعادة ما قاله الشخص اآلخر بكلماتك، وأن يقتنع المتكلم بأن األفكار التي ذآرتها هي 

  .نفسها التي طرحها أثناء حديثه، وفي الوقت نفسه فإن ذلك ال يعني أنك توافقه الرأي

  ما العوامل اليت تؤثر على اإلصغاء ؟

  :العوامل الخارجية وتتضمن ما يلي :  أوًال
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ويتوقف ذلك على آونها مادة جديدة، أم معادة، أم استمرارية لمادة تعرفها، وآذلك على صعوبة : المادة الدراسية –

  .المادة وسهولتها، وأهميتها بالنسبة لك

م عرضها مع األمثلة المساندة، وهل استخدم في العرض الوسائل هل ت: طريقة عرض المادة في المحاضرة –
  .البصرية من تقنيات التعليم األخرى

يتوقف ذلك على مكان تقديم المحاضرة وفيما إذا آان يساعد على : الظروف المكانية التي تقدم فيها المحاضرة  –
  .يساعد على الشرود الذهنياإلصغاء والتفاعل وإمكانية النقاش مع األستاذ، وآذلك عدم وجود ما 

ويتوقف ذلك على آون األستاذ جديدًا متوترًا أثناء إلقاء محاضرته، أم متمرسًا، وآذلك على : األستاذ نفسه  –
  .شخصيته وقربه من الطالب

  العوامل الفردية الخاصة بالطالب نفسه:  ثانيًا

يصل إلى الهدف الذي يرجوه من ذهابه إلى آل طالب يحب أن يكون متيقظًا في المحاضرة ونشطًا في اإلصغاء، ل
  :وعلى الطالب الذي يود أن يكون حسن اإلصغاء مراعاة ما يلي. المحاضرة

  أن يسترجع ذهنيًا ما يعرفه عن الموضوع –

مواد من محاضرات سابقة، أو : مثال(قبل الدخول إلى المحاضرة عليك ترتيب األفكار التي تعرفها عن الموضوع 
وذلك حتى تكون األساس الذي ستبني عليه مفهوماتك ) ونية، أو من اإلنترنت، أو خبرتك الشخصيةمن برامج تلفزي

  .الجديدة
  
  تجنب الشرود الذهني  –

عليك أن تجلس في الصفوف األولى في قاعة المحاضرات وتتجنب آل ما من شأنه أن يساعد على الشرود الذهني 
  . جارك، أو الضجة، إلى آخرهوذلك مثل الجلوس بجانب الشباك، أو التحدث مع

  التجرد من أي حالة نفسية خاصة  –

فليس باإلمكان . يجب أن تحاول نسيان أي مؤثرات نفسية، أو عواطف، وتأجيل التفكير فيها إلى ما بعد المحاضرة
  .أن تكون مشارآًا نشطًا إال إذا استطعت السيطرة على عواطفك

  التخلي ولو لحظيًا عن اآلراء الخاصة  –

اول سماع وفهم ما يقوله األستاذ فأنت في المحاضرة لهذا الغرض، وليس للتشبث برأيك، فإذا اعتقدت بأن رأيك ح
هو الصحيح وأن معلوماتك غير مغلوطة، ووجدت أن األستاذ يقول عكس أفكارك فإنك ستهمل األستاذ وتنشغل عنه 

  . ذلك باإلصغاء إليهفاترك األستاذ يسير في محاضرته وشجعه على. بأفكارك وتحليالتك
  ترآيز االنتباه على األستاذ –

  .انتبه لألستاذ في المحاضرة وآأنك متابع له في تلك اللحظات، ورآز على اإلصغاء بالسمع والنظر واإلحساس
  التفاعل مع األستاذ بصورة إيجابية  –

. ها ذات أهمية لتوصيل األفكاريجب أن تستجيب إلى أسئلة األستاذ واستفساراته وتعليماته أثناء المحاضرة، فكل
آذلك يجب الجلوس بشكل قائم مائل إلى األمام وذلك لتشجيع األستاذ واإليحاء إليه بأنك مهتم باألفكار والمفاهيم التي 

  .يعرضها في محاضرته
  .تقدم بسؤالك أثناء المحاضرة بشكل مختصر وسريع ومتعلق بمادة المحاضرة، واشكر األستاذ على اإلجابة –
  .حاول أثناء المحاضرة اختبار مدى فهمك للمادة وذلك بإعادة األفكار، وتلخيصها، وطرح األسئلة ذات العالقة –
  .حاول أن تحاور األستاذ في أمور من خبراتك الشخصية ذات العالقة –
  .حياتكحاول تفسير ما أصغيت له في المحاضرة، وتحليله، وتطبيقه في األمور المستجدة من أفكارك أو مناحي  –
  .اآتب ملخصًا للمحاضرة مع بعض األسئلة ذات العالقة لمراجعتها فيما بعد وذلك ألمور االختبارات مثًال –
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      تحسين القدرة على اإلصغاء ٢-٤-٦

  ما هي املقومات اليت جتعل منك شخصاً حسن اإلصغاء؟

    متابعة العرض المنطقي للمحاضرة بانتباه–

وقائمة بالموضوعات التي ستغطى، وعرض مفصل لهذه الموضوعات، ثم تتكون أي محاضرة من فاتحة، 
ملخص لما تم تغطيته، باإلضافة إلى فقرات وآلمات رابطة ال عالقة لها بالموضوع األساسي، وستتحسن مهارة اإلصغاء 

كرة إلى أخرى لديك إذا آان بإمكانك اإلنصات الجيد، ومتابعة العرض المنطقي للموضوع، وتوقع انتقال المحاضر من ف
  .أو من آلمة إلى أخرى أثناء عرضه الموضوع

  تحديد ما تحتاجه من مادة المحاضرة  –

: حتى تحفز نفسك على اإلصغاء يجب أن يكون هناك سبب لذلك، فعليك أن تستمر في طرح السؤال على نفسك
ا ؟ ما هي الوسائل السمعية عن أي شيء يتكلم المحاضر ؟ ما هي األجزاء التي أحتاج إلى اإلنصات إليها وتذآره

والبصرية التي يستخدمها المحاضر آأدوات مساندة لعرض هذه الفكرة ؟ فإذا تم االستمرار في مثل هذه المتابعة خالل 
  .المحاضرة وانتقيت األفكار التي أنت بحاجة لها ستكون قد نجحت في أن تكون حسن اإلصغاء

  االستعداد النفسي والمادي  –

تذآر بأن . داية المحاضرة في أن تظل طوال الوقت على اتصال مادي ونفسي بمادة المحاضرةجهز نفسك عند ب
رآز عينيك . تأآد من أن آًال منها يقوم بواجبه إزاء مادة المحاضرة. آًال من عينيك وأذنيك وعقلك هي أدوات لإلصغاء

في المكان المناسب حيث ال تشرد ذهنيًا، أو على المحاضر وعلى وسائله البصرية وال تجول بهما يمينًا ويسارًا، اجلس 
إذا شعرت بعدم السماع الجيد لصوت المحاضر انتقل إلى . يشغلك الزمالء بتعليقاتهم، وليكن ذلك في الصفوف األولى

آذلك فإن االهتمام بتدوين المالحظات أثناء اإلصغاء سيحسن من مدى ترآيزك وعدم شرود الذهن .. مكان آخر مناسب
  .األستاذ، ولن يغلبك النعاسوالحس عن 

  االستعداد الذهني  –

آثيرًا ما يشرد اإلنسان بذهنه عن محدثه حيث تتوارد عليه بعض الخواطر التي ليست بذات عالقة، تؤدي بالتالي إلى 
ك خاطر فعليك أن تدرب نفسك على إطالة مدة االنتباه في آل مرة تالحظ أنك شردت بذهنك، فإن ورد ل. عدم اإلصغاء للمتكلم

وبمعرفتك باألستاذ وآيف يؤآد على . تريد أن تفكر فيه فال بأس من آتابته لتفكر به الحقًا، ثم تعود إلى اإلنصات للمحاضر
األفكار الرئيسة الهامة أثناء المحاضرة وما هي الكلمات أو المصطلحات أو الصور أو الجداول أو األرقام التي يسوقها لتأآيد 

  .بالمحاضرة يجعلك متنبهًا وقادرًا على تسجيل هذه األفكار ذهنيًااألفكار ذات العالقة 

  االنتقائية في االستماع  –

ليس آل ما يقال في المحاضرة يجب أن تعرفه، فعليك من معرفتك للمنهاج ومن تصفحك للكتاب قبل المحاضرة، 
  .ط الهامة فقطوعليه فإن أذنيك تكون قد جهزتا لتسمعا النقا. تحديد األفكار التي يجب فهمها

وعند سؤالك نفسك أثناء المحاضرة هل أعرف عن أية فكرة يتكلم األستاذ؟ هل أفهم ما يسوقه من أسباب 
وإن آان ال فان عليك أن .. وتبريرات ؟ هل أتابعها نقطة بنقطة ؟ فإذا آان الجواب نعم فإنك تسير في االتجاه الصحيح

  .تى ترجع ثانية وتسير مع األستاذتغّير من استعدادك النفسي والمادي والذهني ح

  استيعاب الصورة الكلية وتدوين المالحظات  –

وبالتالي فإن . من آن آلخر حاول أن تلخص في ذهنك مجمل ما قيل في المحاضرة وتقييم مدى فهمك ومتابعتك لها
  .قةذلك يؤدي إلى استحثاث أسئلة أخرى تجعلك مترقبًا لسماع إجابتها في أجزاء المحاضرة الالح
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     العادات الفعالة لحسن اإلصغاء٣-٤-٦

  :من العادات الفعالة لحسن اإلصغاء التي ينبغي على الطالب االهتمام بها ما يلي

  .إيجاد فكرة ما تثير اهتمامك بالمحاضرة وتجعلك متيقظًا لمناقشة هذه الفكرة –

  .الترآيز على استقبال الفكرة وليس على طريقة األستاذ في عرضها –

  .صغاء لكل ما يقوله األستاذ في المحاضرة قبل محاولة النقداإل –

  .التعرف على األفكار الرئيسة في المحاضرة ومحاولة ربط بعضها ببعض –

التعرف على طريقة األستاذ في عرض المادة ومن ثم تدوين المالحظات بالطريقة التي تناسب نموذجه في عرض  –
  .المادة

  .حيث تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة للمحاضرة في أي وقتاالنتباه الحقيقي لألستاذ ب –

  .اختيار المكان الذي تستطيع فيه سماع األستاذ ثم اإلصغاء إليه –

  .اإلصغاء لهدف محدد وليس لمجرد اإلصغاء –

  .ربط محتويات المحاضرة بكلمات أو مصطلحات معينة –

كار الرئيسة وما يساندها من شروح وتبريرات، وآذلك توقع ما سيقوله األستاذ في آل لحظة، والتعرف على األف –
  .تجميع ما قاله األستاذ بين الفينة واألخرى

  

  

     العادات المعوقة عن حسن اإلصغاء٤-٤-٦

  :وينبغي على الطالب تفادي معوقات حسن اإلصغاء التالية
  .اإلمعان في وصف الموضوع بأنه غير ذي أهمية إليك –

  .األستاذ في عرض المادة عوضًا عن الترآيز على المادة نفسهاالترآيز على نقد طريقة  –

  .التحمس لنقاط محددة جدًا من المحاضرة دون غيرها –

  .اإلصغاء للحقائق فقط دون اإلصغاء للمبررات المساندة –

  .محاولة وضع عناوين لكل فكرة في المحاضرة –

  .االنتباه الزائف للمدرس –

  .حاولة االنغماس فيهعدم مقاومة الشرود الذهني وم –

  .تجاهل المادة الصعبة –

  

  مترين على املشاركة يف احملاضرة

 طالب ٤آل مجموعة تتكون من (بعد االنتهاء من تقديم محاضرة للطالب، يدوِّن الطالب بشكل فردي ثم جماعي 
اء، ويستنتجون  الممارسات ممارساتهم اإليجابية والسلبية في المشارآة أثناء المحاضرة بما في ذلك عملية اإلصغ) مثال
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الناجحة حسب قناعتهم، وتناقش االستنتاجات مع جميع الطالب النتقاء أفضل السبل للمشارآات الصفية الناجحة مع 

  . اإلصغاء الفّعال وذلك حسب رأي الطالب

   

     الخاتمـــة٥  -  ٦

أثناء المحاضرة التي تضمنت تم في الجزء األول من الوحدة استعراض الممارسات الناجحة قبل المحاضرة و
وفي . المقصود بالمحاضرة، وأهمية الحضور، واالنتباه للمحاضر، والتعرف على األستاذ، والتعامل معه بطريقة ايجابية

الجزء الثاني من الوحدة تم مناقشة المقصود باإلصغاء، وأهميته في االستيعاب، وآيف سيكون إصغاؤك فّعاًال، والعوامل 
هذا ويمكن تمثيل التدرج في . اإلصغاء، والوسائل التي تستطيع بواسطتها تحسين مهارات اإلصغاء لديكالتي تؤثر على 

  ).٣-٦(عناصر المشارآة الصفية آما في الشكل 

  

  

  

  مستويات المشارآة الصفية الناجحة): ٣-٦(الشكل 

تمر في االنزواء في واآلن هل ستغير من نظرتك تجاه الحضور المنتظم أو التغيب عن المحاضرات؟ هل ستس
رآن بعيد عن األستاذ أم أنك من اآلن فصاعدًا ستتسابق مع زمالئك للصفوف األولى في المحاضرة؟ هل ستصغي إلى 
المحاضرة وتندمج فيها أم ستقضي وقتك في تمرير مالحظاتك لزمالئك وهم يناقشون آراءهم مع األستاذ وأنت آأنك 

هذه الوحدة قد عملت على تعزيز نظرتك للنشاط داخل قاعة التدريس، فإن عليك غريب عن المكان والزمان؟ وإن لم تكن 
  .أن تعيد قراءتها مرة أخرى التفكير بشكل جدي فيما تريد تحقيقه من الدراسة الجامعية
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