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 أخذ مالحظات الطالب حول املقرر خالل الفصل الدراس ي

 املوقف التعليمي:

يقوم أستاذ املقرر باستخدام تكاليف مقالية حول املقرر، ويالحظ أن الطالب ال يقومون بأدائها بالشكل املطلوب رغم شرحه  

ومالحظاتهم حول املقرر وتكاليفه اكتشف أن الطالب  املستمر. وفي نهاية الفصل الدراس ي، عندما طلب األستاذ رأي الطالب  

يفضلون لو كان األستاذ يقوم بعرض بعض األمثلة والنماذج عليهم للتكاليف املقالية ليتعلموا منها بشكل أفضل. الفكرة كانت  

الذي يعيقه عن معرفة  ملاذا لم يعرف األستاذ ذلك مبكًرا؟  وما    السؤال هو: بسيطة وممكنة، لكنها لم تطرأ على ذهن األستاذ.  

 مالحظات الطالب واالستفادة منها خالل الفصل الدراس ي؟ 

 املشكلة: 

تنشأ هذه املشكلة من انشغال األستاذ بالتدريس، وعدم اهتمامه بشكل كاٍف لالستماع للطالب أو سؤالهم عن مالحظاتهم أو  

الستماع للطالب وأخذ آراءهم لنهاية الفصل الدراس ي  مقترحاتهم واالهتمام بها خالل الفصل الدراس ي. معظم األساتذة يؤجلون ا

 حين ال يعود باإلمكان االستفادة من مالحظات الطالب حول املقرر.

الجانب اآلخر هو أن الطالب أحياًنا يشعرون بالحرج أو الخوف من االقتراح على األستاذ أو توضيح مالحظاتهم حول املقرر أو  

ن يقوم بعض األستاذة بسؤال الطالب فهم يطلبون منهم البيانات الشخصية فال يستطيع  التكاليف له. باإلضافة إلى ذلك، حي

الطالب التعبير بحرية. ناحية أخرى من املشكلة، هي أن البعض قد يقوم بجمع مالحظات الطالب كل فصل لكن دون االستفادة  

 منها بتغيير وتعديل املقرر بناًء عليها، فال يعود لها أي فائدة حقيقية.
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 املمارسة التعليمية: أخذ مالحظات الطلبة خالل الفصل الدراس ي

لكي نتجاوز هذه املشكلة ينبغي على أستاذ املقرر سؤال الطلبة عن مالحظاتهم حول املقرر خالل الفصل الدراس ي. وإذا كان أخذ  

طالب وجًها لوجه. كما أن أخذ  مالحظات الطالب وآراءهم مهم جًدا فهو أكثر أهمية عند التعليم عن بعد بسبب عدم مقابلة ل

 منتصف الفصل مهم بسبب وجود فرصة للتغيير.   آراءهم في

املقرر وعناصره. حيث يمكن األخذ بمالحظاتهم من   في تطوير  آرائهم ومالحظاتهم  أهمية  أن يوضح األستاذ للطالب  املهم  من 

مردودها عليهم. كما أن أخذ مالحظات الطالب  ناحية تصميم املقرر أو إضافة عناصر جديدة عليه ومدى فاعلية التكاليف و 

مهم ملعرفة ما إذا كان بعض هم يحتاج ملساعدة أو توضيح في الشرح أو التكاليف أو إضافة تعليمات معينة أو دروس إضافية  

 ه.  أو غيره. فأحياًنا يكون لدى األستاذ توقعات معينة عن الطالب دون أن يسألهم ويساعده االستبيان على اكتشاف خطأ

وهناك أمر آخر مهم، وهو أنه عند سؤال الطالب عن رأيهم ثم عمل تغييرات على املقرر بناء عليها فهذا سيحسن من اتجاه  

 الطالب نحو املقرر وشعورهم وموقفهم تجاهه. 

 

 آلية التطبيق: 

 يمكن استخدام الخطوات التالية لتنفيذ هذه املمارسة:  

 (.6-4طالب في وقت مبكر ومناسب من الفصل الدراس ي )مثال األسبوع التخطيط للحصول على آراء ومالحظات ال  .1

 م استبيان الكتروني قصير، مع األخذ باملالحظات واالقتراحات التالية: يتصم  .2
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a. .عدم طلب اسم الطالب أو بياناته، ليستطيع التعبير بحرية 

b. .يمكن أن يشمل االستبيان على أسئلة اختيارية وأسئلة مفتوحة للتنويع 

c.    تقسيم األنشطة،  وغيره(،  تقييمها  وطريقة  وتكرارها  )نوعيتها  التكاليف  العناصر:  كافة  التقييم  يشمل 

 املقرر، مراجع املقرر، طريقة الشرح، طرق التقييم، وغيره وأن يطلب من الطالب تبرير سبب نقده.

d.  كذلك عن جوانب الضعف سؤال الطالب عن الجوانب اإليجابية التي أعجبتهم أو استفادوا منها في املقرر، و

 التي تحتاج لتحسين واهتمام في نظرهم. 

 التحدث في املحاضرة عن االستبيان للطالب وعن هدفه وحثهم على املشاركة به.   .3

 شكر الطالب على مشاركتهم واطالعهم على نتائج االستبيان ومناقشتها معهم.  .4

تعليقات   .5 أو  املقرر  حين تجمع معلومات االستبيان أضف عليها أي مالحظات  الطالب عن  أو ردود وصلت لك من 

 وعناصره وطريقة تدريسه خالل املحاضرات أو عبر البريد. 

 يمكن إعادة نفس االستبيان في نهاية الفصل للتأكد من تحسن املتغيرات أو عدمه.  .6

 ميته.من املهم أن يقوم األستاذ بتغيير أدائه ومقرره بناء على نتائج االستبيان ليستفيد ويشعر الطالب بأه .7

 هناك عدة طرق الستخدام االستبيانات االلكترونية مثل: البالك بورد، قوقل فورم، مايكروسوفت فورم وغيرها.  .8
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