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المحاضرة الفعالة

قبل مائة عام فقط  ،كان ميكن �أن يكون �أ�سهل بكثري كتابة هذا الكتيب .وبعد كل �شيء كان معيار الذهب
للمدر�سني يف تدري�س مقررات الكلية يف ذلك الوقت هو املحا�ضرة ،وركزت هذه املحا�ضرات “املدر�سة
القدمية” فقط على نقل املعلومات من خالل الكلمة املنطوقة ،ولي�س ا�ستخدام الو�سائل الب�صرية امللونة،
لقطات الأفالم ،والرتفيه ،وم�شاركة الطالب كما هو جزء من كتاب (بنيامني .)2002 ،وال�صور الذهنية
املرتبطة باملحا�ضرة يف الكلية ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة ،وعادة ما يعتمد على املفاهيم ال�سابقة عن
املحا�ضرة .ميكننا ت�صور �شخ�ص يقف يف اجلزء الأمامي من القاعة الدرا�سية يتحدث عن نتائج البحوث
والتطورات التاريخية يف جمال �أو تخ�ص�ص اختاروه له من جمال اخلربة .على الأرجح ي�شمل غرفة مع
كتيبات ومذكرات يكتب عليها الطالب ب�سرعة املحا�ضر لت�سجيل ما ميكن ت�سجيله من معلومات .ميكن
للكثري منا �أن يت�صور ب�سهولة التحقق من الطلبة ينظرون �إىل ال�ساعة يف كثري من الأحيان ،التثا�ؤب
والعبث يف املذكرات املحمولة اخلا�صة بهم .وباخت�صار ،فقد كان ينظر �إىل املحا�ضرات بالكلية تاريخيا
باعتبارها و�سيلة لتمرير املعلومات جنبا �إىل جنب من اخلرباء ملبتدئني ومن املتكلم �إىل امل�ستمع .فقط يف
العقود القليلة املا�ضية اهتماما كبريا قد خ�ص�ص لفن �إلقاء املحا�ضرات ،وجزء من “الأداء” الذي ميكن
�أن يجعل نقل املعلومات ب�أكرث متعة ال تن�سى (بنيامني.)2002 ،
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و�ضع بنيامني ( )2002املحا�ضرة يف ال�سياق التاريخي ،حيث يتعر�ض ال�شباب والطالب اليوم لعدد
من امل�صادر اجلميلة واملتاحة ب�سهولة للمعلومات� ،سواء كان ذلك على الإنرتنت ،واملجالت� ،أو الأفالم،
واملعلومات املتاحة لل�شباب تكون بطريقة جتعل من ال�سهل االحتفاظ بها وا�سرتجاعها ب�سهولة وتفيد
اهتمامهم  .وعندما ن�س�أل طالبنا الذين يعي�شون يف عامل براق و�سريع اخلطى للجلو�س واال�ستماع �إىل
اخلرباء بطريقة رتيبة يجلجل فيها ع�ضو هيئة التدري�س من نتائج البحوث ،ومن ثم نتوقع منهم �أن
يتذكروا .وا�ستخدام هذه املادة يف امل�ستقبل ،يبدو من غري املعقول،واملحا�ضرة يف القرن  21هي �أن ع�ضو
هيئة التدري�س يجب �أن يبلي االهتمام لعوامل “الأداء” والتي ت�ستخدم للحفاظ على انتباه طالبنا ملدة
طويلة خالل املحا�ضرة مبا يكفي لتعلم دائم وممكن للطالب .يف هذا الكتيب �سوف تكون اخلطوط
العري�ضة هي �إلقاء املحا�ضرات و�شرح العوامل كما هو مبني من خالل البحوث التي يجب �أن تتوافر
لإلقاء املحا�ضرات الناجحة .كذلك �سرد بع�ض الأمثلة والق�ص�ص التي �ستقدم بع�ض املفاهيم املهمة عن
املحا�ضرة بدال من �سرد املعلومات.
ما هي المحاضرة؟

وفقا لكثري من العلماء يف جمال التدري�س� ،إلقاء املحا�ضرات هو الأ�سلوب الأكرث �شيوعا والذي ي�ستخدم
لتعليم الطالب يف مقررات الكلية .ويف الواقع ،لقد الحظنا ما يزيد عن  ٪80من مدر�سني و�أع�ضاء هيئة
تدري�س يف الكليات ي�ؤكدون �أن املحا�ضرات متثل ا�سرتاتيجية �أولية للتدري�س للطالب خالل وقت احل�صة
�أو املحا�ضرة (بنيامني .)2002 ،هناك اختالفات متعددة على التقنيات واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة
من قبل املدر�سني عند �إلقاء املحا�ضرات اجلامعية� .أوجز كورن و�سيكور�سكي ( )2010غمو�ض مفهوم
�إلقاء املحا�ضرات عند حتديدها ب�أنها «جمموعة غري متجان�سة من العرو�ض الف�صلية �أو التقنيات التي
تركز على املعلم» (�ص  .)73وباخت�صار ،يبدو �أن �إلقاء املحا�ضرات بالكلية هو �شائع وينطوي على ع�ضو
هيئة التدري�س الذي يقوم بتمرير املعلومات �إىل الطالب من خالل �أي عدد من اال�سرتاتيجيات .رمبا
لدينا من ال�صور النمطية والرتيبة �أن ع�ضو هيئة التدري�س ي�ستمر يف القراءة من مالحظاتهم ويوجهها
�إىل الف�صول الدرا�سية الكاملة من الطالب مما ي�شعرهم بامللل هو تقييد غري معقول وجمرد بقايا من
املا�ضي .ويف الواقع ،يبدو �أن هناك عددا من اخليارات املتاحة لأع�ضاء هيئة التدري�س �إذا رغبوا يف زيادة
تعلم الطالب يف الف�صول الدرا�سية من خالل تقدمي املحا�ضرات وهذا ما �سيناق�ش بالتف�صيل.
المحاضرة الفعالة

املحا�ضرات التقليدية لديها �سمعة �سيئة لكونها مملة ،رتيبة ،ومنا�سبة �أكرث لنقل املعلومات �إىل
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إلقاء المحاضرات مع العاطفة والحماس

أساسيات في التعليم الجامعي

الطالب الذين يعملون بن�شاط مع املادة الدرا�سية .هناك العديد من الطرق لتقدمي املحا�ضرات ويبدو
�أن الأدب الرتبوي يدعم فكرة �أن الطالب يتعلمون �أكرث من «املحا�ضرات» �أو غريها من �أ�ساليب التدري�س
ب�شرط امل�شاركة الفعالة مع املواد الدرا�سية (بليغ .)2000 ،لي�س فقط هي �أكرث ن�شاطا �أي االهتمام
بتقنيات التعلم ،لكنها تظهر �أي�ضا �إجبار الطالب على االنخراط بن�شاط مع املواد الدرا�سية ،بدال من
�أن يكونوا متلقني �سلبيني للمعرفة (كورن و�سيكور�سكي2010 ،؛ �سيكور�سكي وكيلي� .)2003 ،أدناه يف هذا
الكتيب تلخي�ص �أدبي ب�ش�أن ال�سبل التي ميكن �أن ت�سهل للمدر�سني �إعداد وتقدمي املحا�ضرة من خالل
ا�ستطالعات الطالب �أنف�سهم .وبطبيعة احلال ،ف�إن �أي حماولة ال�ستعرا�ض جميع العوامل ذات ال�صلة
ب�إلقاء املحا�ضرات الناجحة تثبت عقمها .على هذا النحو� ،أراجع ثالثة �أراها مرتبطة ب�شكل وثيق بت�سليم
تفكري الطالب و�شد انتباههم.
كما اقرتح العديد من املعلمني املتميزين ،ف�إن البقاء متحم�س ًا حقا وا�ستثماره يف تدري�س املواد
اجلامعية هو عن�صر مهم لتحقيق النجاح يف الف�صول الدرا�سية (هالونني2002 ،؛ جون�سون2002 ،؛
كورن و�سيكور�سكي2010 ،؛ ماكيت�شي .)1999 ،لأنه �سيتم ا�ستنفاذ حماوالت جودة التدري�س �إذا كنت
تكره وظيفتك ،اقرتح �أنه �سيكون من امل�ستحيل �أن تكره التدري�س ومنوذج العاطفة وجود حقيقي و�ضروري
�أثناء املحا�ضرات .وقال مع ذلك ،العديد من املعلمني الذين يتمتعون بقدرة ومتيز يف التدري�س ولكنهم
يعانون �أحيانا بع�ض درجة من الإرهاق �أو الإجهاد� ،أكدوا �أن هناك �أ�شياء ميكنك القيام بها لتعزيز
العاطفة وتبقيك يقظ ًا �أثناء املحا�ضرة الفعالة للف�صول الدرا�سية  .ماكيت�شي ( )1999الحظ �أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س ميكنهم بحكمة �أن ت�شتمل حما�ضرتهم على مو�ضوع واحد على الأقل �أو ق�صة واحدة
ي�شعرون �أنها حمم�سة للطالب ل�شخ�ص �أو باحث .واتخاذ هذه اخلطوة ،من �ش�أنه �أن يكون هناك حاجة
�إىل وجود العاطفة .على �سبيل املثال ،الحظ جيم كورن ،وهو مدر�س متقاعد متميز� ،أنه عادة ما يطلب
من الطالب تكوين جمموعات وحماولة ت�شخي�ص اال�ضطراب والقلق لدى الطالب عند حماولته �س�ؤال
الطالب �أ�سئلة تو�ضيحية (كورن و�سيكور�سكي .)2010 ،يف املقابل� ،أ�شار بنيامني ( )2002عن ق�صة
مدر�س الأنرثوبولوجيا لديه الذي يف بع�ض الأحيان من �ش�أنه �أن ي�صرخ ب�شكل روتيني للتعبري عن م�شاعر
الإحباط �أثناء املحا�ضرات .كان هذا املعلم �صعب َا يف ال�صف  ،ونادرا ما يعطي درجات « ”Aيف �صفوفه،
وبعد بدء الدرا�سة جتد ف�صوله مليئة دائما بالطالب .وين�صب الطالب من خالل حما�ضراته عاطفيا لأنه
�أثار الفكر وجعل الطالب يفكرون يف �أماكنهم اخلا�صة يف العامل .مع هذا التعبري من العاطفة ال�صادقة
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واملفتوحة ،وتقا�سم هذا املعلم �شغفه والإثارة ملو�ضوع الدرا�سة مع طالبه .فبالتايل� ،إن طالبه �أ�صبحوا
عاطفيني كذلك .بالن�سبة يل ،ف�أنا �أدرك �أن تعليم ت�سل�سل �أ�ساليب البحث يف جامعتي ميكن �أن تكون
جتربة مرهقة .فعلي مراجعة التحليالت الإح�صائية التي تعتمد على الكمبيوتر با�ستمرار ،والت�شديد على
�أهمية الإيجاز يف الكتابة على ما يبدو ذات جدوى ،حتى ميكن �أن يحقق املدر�سون الأكرث حيوية بع�ضها.
على هذا النحو ،خدعة تعلمتها هي ا�ستخدام التحليالت من برنامج الأبحاث ك�أمثلة �أثناء املحا�ضرات.
ونتيجة كبرية للح�ضور ،ف�إنه لي�س من غري امل�ألوف للطالب تقدمي فكرة ميكن من خاللها حت�سني بحثي
على هذا النحو ،وعلى الرغم من �أنني قد ا�ستعر�ضت التحليالت الإح�صائية حتى ولو ملليون مرة� ،إال
�أنه على �أن �أح�شد �أفكار جديدة واجتاهات جديدة من وجوه جديدة (الطالب) ميكن �أن تكون تن�شيط
وت�سهيل لعمل حما�ضرات حيوية وحما�سية� .أخريا ،عندما يتعلق الأمر باحلما�س ،فمن املهم �أن ت�شعر
بالراحة و�أن ت�سمح بالأ�سئلة واملناق�شات �أثناء الف�صول الدرا�سية ،وحتى �إذا كان لديك خطة للمحا�ضرة
ف�إنه ميكن �أن تتبع النقا�ش بعد تقدمي املحا�ضرة اخلا�صة بك (هالونني .)2002 ،قدم جون�سون ()2002
نقطة ممتازة حول املحا�ضرات عندما ي�س�أل �أع�ضاء هيئة التدري�س للنظر يف كيفية ما ي�شعر به الطالب
عندما يرف�ض املعلم الإجابة عن �أ�سئلتهم لأن لديه حقائق �أخرى �أو لي�س لديهم وقت لتغطية املادة العلمية.
و�أكد بنيامني على �أن هذا النوع من اال�ستجابة قد يرتك للطالب ال�شعور بالإحباط �أو الرف�ض ،خ�صو�صا
�إذا كانوا قد در�سوا املواد وو�صلت �إىل هذا ال�س�ؤال بعد الكثري من املداوالت والتدبر .التعلم يحدث ب�شكل
غري خطي ،وعلى الرغم من املحا�ضرين يف كثري من الأحيان و�ضعت جداول لأعمال التعلم والتي تعترب
مهمة ،والطالب لديهم �أي�ضا �أهداف التعلم التي يرغبون يف حتقيقها .يجب الرجوع �إىل البحوث الفردية
اخلا�صة للطالب عن معنى �أن هذا من �ش�أنه �أن ميثل ظلما فادحا لهم ،كما �أكد هذا الطالب على �أهمية
ما يتعلمه لتطبيقه على حياتهم وخا�صة التعلم الفردي (�سيكور�سكي وكيلي.)2003 ،
�أخريا ،عندما يتعلق الأمر باحلما�س ،فمن املهم �أن ت�شعر بالراحة كونك ت�سمح بالأ�سئلة واملناق�شات
يف الف�صول الدرا�سية ،وحتى �إذا كان لديك خطة �أو نظام كنت تف�ضل �أن يتبع يف تقدمي املحا�ضرة اخلا�صة
بك (هالونني .)2002 ،قدم جون�سون ( )2002نقطة ممتازة حول املحا�ضرات عندما �س�أل �أع�ضاء هيئة
التدري�س عن �ضرورة النظر يف كيفية �شعور الطالب عند رف�ض الإجابة عن �أ�سئلته يف املحا�ضرة لأن لديه
حقائق �أخرى وعليه تغطيتها يف الوقت املحدد .و�أنا �أوافق على �أن هذا النوع من اال�ستجابة قد يرتك
للطالب ال�شعور بالإحباط �أو الرف�ض ،خ�صو�صا �إذا كانوا قد در�سوا املواد بجهد وو�صلوا �إىل هذا ال�س�ؤال
بعد الكثري من املداوالت والتدبر .التعلم نادرا ما يحدث ب�شكل خطي ،وعلى الرغم من بع�ض املحا�ضرين
يف كثري من الأحيان قد و�ضعوا جداول وخطط للأعمال املهمة والتي ت�ساعد على تعلم الطالب ،ف�إن
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كن على دراية وكن مستعدا

عندما يكون كل من املعلمني والطالب ملتزمني فيما يتعلق بال�سلوكيات واملهارات التي �أظهرها املعلمون
والتي ترتبط ب�شكل وثيق مع الإتقان والنجاح والكفاءة ،وال�سلوكيات املرتبطة بالدراية واال�ستعداد هي
الأكرث تقييما يف الدرجات (� ،Buskistسيكور�سكي ،باكلي ،و�سافيل  .) 2002عندما يتعلق الأمر بتقدمي
املحا�ضرات الفعالة ،فهناك �أهمية ملعرفة املو�ضوع اخلا�ص بك واال�ستعداد لتقدمي املعلومات بدقة ،مع
الت�أكيد على عوامل �أو م�ؤ�شرات الأداء ،وال ميكن املبالغة يف تقدير هذه الأمور .وعلى الرغم من �أنه
�سيكون من امل�ستحيل �إن�شاء نظام ت�صنيف وحتديد ما يتعلق مبن هو الأكرث مالءمة “كونها على دراية
ومعرفة” حول مو�ضوع معني ،فالو�سيلة الأكرث فائدة يف تعظيم تعلم الطالب من خالل املحا�ضرات هي
مناق�شة ال�سبل ليكون الطالب �أكرث ا�ستعدادا لتقدمي ما يتم معرفته وتعلمه .وعندما يتعلق الأمر بالف�صول
الدرا�سية بالكلية  ،فهناك العديد من الق�ضايا التي حتتاج �إىل معاجلتها من �أجل �أن تكون �أكرث ا�ستعدادا
لتقدمي حما�ضرة فعالة .دمج بع�ض الق�ص�ص والتي مهدت الطريق ال�ستيعاب ال�صورة الكبرية للمو�ضوع
ف�إن املحا�ضر يحاول �أن يثبت التوا�صل الأكرث فعالية مع الطالب .على �سبيل املثال� :أجد �أنه من الأكرث
فائدة �أن تبد�أ بق�ص�ص يف العامل احلقيقي .مثال واحد يف عامل اليوم وهذا الع�صر ميكن يجعل الطالب
�أكرث ت�صديقا وت�أكد ًا ب�شكل خا�ص ،وهي الطريقة التي جيني مكارثي (وهي عار�ضة �أزياء �سابقة والأم
لطفل م�صاب بالتوحد) قد ف�سرت ب�شكل غري �صحيح نتائج البحوث يف جمال ا�ضطرابات طيف التوحد
والتي ت�شري �إىل �أن اللقاحات ت�سبب �أعرا�ض هذه اال�ضطرابات الع�صبية اجلنينية يف الإبالغ التدريجي عن
معتقداتها ،با�ستخدام لقطات لها من و�سائل الإعالم اخلا�صة� ،إنه من الأ�سهل بكثري م�ساعدة الطالب
على ا�ستيعاب احلقائق حول الأمور والأحكام التي ميكن �أن ت�ؤثر على ال�سكان ال�ضعفاء من النا�س .وغالبا
ما ترتك الطالب يف حالة �صدمة وعدم تيقن من الطريقة التي مت بها �إ�ساءة تف�سري نتائج البحوث يف هذا
املجال ،وكيف �أن هذه التف�سريات اخلاطئة قد �أثرت على بع�ض الآباء من خالل حرمان الأطفال اللقاحات
املنقذة للحياة يف �أمل منعهم من تطوير �أعرا�ض مر�ض ا�ضطرابات طيف التوحد .وباخت�صار ،ف�إن
جمتمعنا مليء بالق�ص�ص التي ت�شد االنتباه و�أنه عندما تدمج يف املحا�ضرة ،توفر خلفية جتعل الطالب
قادرين ب�سهولة على تذكر احلقائق والتعاريف ذات ال�صلة مبو�ضوع الدر�س والرتكيز يف املحا�ضرة .
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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الطالب لديهم �أي�ضا �أهداف للتعلم يرغبون يف حتقيقها .وعدم الرد على اال�ستف�سارات الفردية اخلا�صة
بالطالب عن معنى من املواد التي يدر�سونها ميثل ظلما فادحا ،فيجب �أن يت�أثر هذا الطالب مبا يكفي من
املحا�ضرة لتطبيقه على حياته وخا�صة من لهم جدول التعلم الفردي (�سيكور�سكي وكيلي.)2003 ،
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اقرتح كورن و�سيكور�سكي (� )2010أن التح�ضري للمحا�ضرات ينبغي �أن ي�شتمل على عملية متعددة
اخلطوات .الأوىل :ين�صح املعلم ب�أن يفكر يف احلقائق التي هي �أكرث �أهمية �أن تقدم �إىل الطالب .الثانية:
ينبغي تنظيم املعلومات يف بنية هرمية وهذا هو الأن�سب لتعزيز اهتمام الطالب وال�سماح للطالب بو�ضع
قطع من املعرفة املحيطة لكل مو�ضوع لفهمه .يف بع�ض الأحيان ،ومبراجعة املواد عرب �أي ان�ضباط �أو
نظام زمني ال يعني �شيء للطالب الفرديني .بدال من ذلك ،يف بع�ض الأحيان تقدمي املعرفة حول مو�ضوع
با�ستخدام قوائم الإيجابيات وال�سلبيات �أو حتكي عن تطور املعرفة من خالل عيون ور�ؤية �شخ�صية
تاريخية مهمة يف هذا املجال هو �أكرث فعالية .اقرتح جون�سون ( )2002ا�ستخدام املحا�ضرات ال�صغرى.
وباخت�صار ،ف�إنه يك�سر املوا�ضيع املعقدة �إىل �أق�سام ،يقدم املعلومات املتعلقة بكل جزء من خالل ا�ستخدام
املحا�ضرات مدتها  10دقائق ثم ي�ستخدم املناق�شات والن�شاطات ال�صفية لتقليل بع�ض الرتابة املرتبطة
باملحا�ضرات املطولة .بعد كل �شيء ،ت�شري البحوث �إىل �أن الطالب يف الكلية ميكن احلفاظ على تركيزهم
واالهتمام لديهم من خالل املحا�ضرات الق�صرية والتي هي فقط حوايل  15-10دقيقة (ماكيت�شي،
 .)1999ولتلخي�ص �إعداد املحا�ضرة ،فمن ال�ضروري �أن ال نن�سى �أف�ضل ال�سبل جلعل العني تنظر بانبهار
وحتم�س �إىل العر�ض التقدمي  .العرو�ض التو�ضيحية واملناق�شات الف�صلية ،ومقاطع الفيديو ،وحتى
املتحدثني ال�ضيوف ميكن �أن تخدم كثريا يف احلفاظ على م�شاركة الطالب وا�ستمتاعهم.
استخدام الموارد التكنولوجية

بالنظر �إىل �أن طالبنا يعي�شون حياتهم يف ثقافة متطورة من الناحية التكنولوجية ،ف�إنه يتطلب منا
كمعلمني التكيف مع تلك الثقافة يف تعليمهم .وعلى الرغم من �أن الكثري منا لي�سوا متطورين من الناحية
التكنولوجية كما طالبنا ،ف�إن الفر�صة متاحة ملعرفة املزيد عن االبتكارات التكنولوجية وتنفيذها يف
الف�صول الدرا�سية� ،إذ لي�س فقط ت�سهيل جناحات الطالب ،ولكن �أي�ضا تعزيز �شعورنا العاطفي والرتكيز
كمدر�سني متميزين .يف عامل اليوم ويف هذا الع�صر ،هناك جمموعة متنوعة من االبتكارات التكنولوجية
امل�ستخدمة لت�سهيل تعلم الطالب .وحماولة تلخي�ص هذه االبتكارات ال طائل منه �أ�سا�سا ،كما يبدو �أن
التكنولوجيا تتغري يوما بعد يوم .ومع ما يقال ،ا�ستخدام �شرائح البوربوينت وا�ستخدام �أ�شرطة فيديو
يوتيوب على نطاق وا�سع من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ميكن يف كثري من الأحيان �أن يوفر �سياق الإ�شراك
الب�صري للطالب للح�صول على املعلومات التي قدمت خالل املحا�ضرات .وهناك بع�ض الأدلة التي ت�شري
�إىل �أن وجود �شا�شات متعددة ت�ستخدم لبث �أنواع متعددة من املعلومات ذات �صلة مبو�ضوع املحا�ضرة
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعلم الطالب املزيد عن املو�ضوع ككل و�إعطاء �أكرب م�ستويات الر�ضا املرتبطة
12
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باملحا�ضرة (النري ،كيلوغ ،بوث  ،هاوكي .)2010 ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حتى عندما يحاولون تعليم ما
يعتربه العديد من الطالب �أكرث جفافا من املقرر يف جمال تخ�ص�صاتهم ،وطرق البحث ،وهناك عدد من
التطورات التكنولوجية املتاحة لتعزيز تعلم الطالب .يف الواقع ،ف�إن منظمة مهنية واحدة ن�شرت م�ؤخرا
خم�سة �أفالم فيديو مهمة توجه الطالب يف التعلم مت�ضمنة جمموعة متنوعة من االختبارات الإح�صائية
يف ال�سيناريوهات القائمة على بحوث تربوية ذات �صلة (.)http://www.teachpsychscience.org
هذه املوارد ،وهي جمانية للجمهور ،ت�شتمل على عر�ض م�شكلة البحث التف�صيلية والبيانات املتح�صل
عليها ليتم حتليلها من قبل الطالب .بعد ذلك ،يوجه الطالب يف �إكمال الدرو�س من خالل الر�سوم
البيانية واملكمالت الب�صرية و�صوت املعلم الذي ي�شرح العملية وميكن الطالب من التو�صل �إىل الإجابات
ال�صحيحة لكل م�شكلة فردية متت مواجهتها .هذه هي لقطات لل�شا�شة التفاعلية وامل�صممة لتوفري �أنواع
معينة من ردود فعل طالب قد عانت من �أنواع معينة من امل�شاكل �أثناء الدرا�سة .وباخت�صار ،فمن املحتمل
�أن هذه الأنواع من التدريبات العملية على املوارد التكنولوجية متثل تغريا يف م�ستقبل �إلقاء املحا�ضرات
اجلامعية .هذه الأنواع من االبتكارات التكنولوجية غالب َا ما ترتبط مع مكا�سب التعلم الأكرث و�ضوحا
ودرجات تقييم �أعلى من ر�ضا الطالب عن التدري�س اجلامعي.
هناك الكثري من الأدلة ت�شري �إىل �أن ا�ستخدام التكنولوجيا يف الف�صول الدرا�سية يحتل قيمة وتقدير
من قبل الطالب .يف كثري من احلاالت ،ف�إن املوارد التكنولوجية باملحا�ضرة ت�سهل تعلم الطالب .ومع
ذلك ،الحظ هاردن (� )2007أن جمرد عمل �شرائح البوربوينت امللونة والتفاعلية �أو العثور على �أ�شرطة
فيديو يوتيوب الأكرث و�ضوحا والتثبيت لها باملحا�ضرة لي�س كافي ًا .بدال من ذلك ،يجب �أن تدمج هذه
الو�سائل املرئية بعناية يف حما�ضرة والتمرن ب�شكل جيد وذات �صلة بالواقع العملي للطالب .دون املحا�ضرة
املن�سقة ،والو�سائل الب�صرية املثرية لالهتمام  ،والأدوات امل�ستخدمة لت�سهيل التعلم يف الدرو�س املهمة
ذات ال�صلة مبو�ضوع التخ�ص�ص والتي يجب تعيينها لتعليم طالبنا ،ي�صعب تقدمي تدري�س جامعي جيد
وفعال.

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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ملخص

ي�ؤكد هذا الكتيب على النقاط الرئي�سية التالية حول املحا�ضرة اجلامعية الفعالة:
 لقد تغريت الطريقة التي ينظر بها �إىل املحا�ضرات يف خمتلف التخ�ص�صات ب�شكل كبري يفالعقود الثالثة املا�ضية.
 وتعترب عوامل “الأداء” من الأهمية� ،أو ما يقرب من الأهمية ،نتيجة املعلومات التي يتم متريرهامن املعلم �إىل املتعلم �أثناء املحا�ضرات.
 و�أهمية العوامل هو فهم �أداء �أف�ضل من الناحية التاريخية ،كما يتعر�ض الطالب �إىل املعلوماتاملقدمة لهم ب�سرعة وبطرق ملفتة للأنظار .على هذا النحو ،ينبغي �أن ت�شتمل املحا�ضرات على �أكرث
من جمرد معلومات مدرو�سة جيدا .بدال من ذلك ،يجب �أن تبنى املحا�ضرات على ا�سرتاتيجيات ح�شد
االهتمام من الطالب وت�سهيل املعاجلة املعرفية لبع�ض املعلومات الأكرث تعقيدا.
على الرغم �أنه من ال�صعب مراجعة الأدبيات املتعلقة بالعوامل الأكرث ارتباطا ب�إلقاء املحا�ضرات
اجلامعية الفعالة ،يتم �إجراء حماولة ال�ستعرا�ض الأدبيات املتعلقة بثالثة من عنا�صر �إلقاء املحا�ضرات
الفعالة وهي:
 �أن تكون عاطفيا ومتحم�سا يف التدري�س. �أن تكون على دراية وجتري �إعدادا جيدا للمحا�ضرة. -ا�ستخدام موارد التقنية على نحو فعال.
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جناح الطالب يف الكلية .باخت�صار ،يقرتح الف�صل �أن علماء النف�س هم يف موقع امل�س�ؤولية لال�ستفادة من
خرباتهم يف العوامل املعرفية والعاطفية وال�سلوكية للك�شف عن �أجنع ال�سبل لنقل املعرفة �إىل الطالب.
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McKeachie, W. J. (1999). McKeachie’s Teaching Tips: Strategies, research and
theory for college and university teachers (10th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

هذا الكتاب ،عرب �إ�صدارات متعددة يعترب على نطاق وا�سع من �أف�ضل الكتب التي ن�شرت من قبل وله
ت�أثري وا�سع على القارئني له حيث يو�ضح العوامل الأكرث ارتباطا مع التعليم اجلامعي الفعال .ف�صول هذا
الكتاب تركز على م�ساعدة ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي يف تطوير بع�ض اال�سرتاتيجيات املفيدة لإدارة
عدد من املواقف ال�صعبة ،والطالب وحتديات التنمية املهنية املرتبطة به ك�أ�ستاذ جامعي.
Sikorski, J. F., & Keeley, J. W. (2003). Teaching to influence. Psychology Teacher
Network, 13, 24-.

تو�ضح هذه املقالة الق�صرية الطرق املختلفة لأع�ضاء هيئة التدري�س لتنفيذ ا�سرتاتيجيات تتفق مع
جودة التدري�س اجلامعي من املراجع الرتبوية لتح�سني �أدائهم كمدر�سني يف الف�صول الدرا�سية.
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