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  تقديم
  

يتناول هذا الكتاب قضية ينشغل بها القائمون على ضمان جودة المؤسسات التعليميـة  

وهـى   ومقرراته الدراسـية  يهتم بالركيزة األساسية للبرنامج التعليمىومن ثم   .واعتمادها

تتضمن المعـارف والمهـارات التـى    المستهدفة التى  learning outcomesنواتج التعلم 

المجتمع فى أبنائه القادرين على إدارة المستقبل ومواجهة تحدياته واالرتقاء بالمهن ينشدها 

  .المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة

  

ونظرا لدور مؤسسات التعليم العالى فى إعداد الطالب للحياة، فإن هذا الكتاب يتنـاول  

 افصل األول إطـار ويتناول ال. الممارسات المتعلقة بنواتج التعلم فى برامج هذه المؤسسات

أهميتها بالنسبة لكـل مـن    ويبينيتضمن مفاهيم رئيسة ترتبط مباشرة بنواتج التعلم،  اعام

  .والطالب والمؤسسة والمجتمعالمعلم 

  

وفـق شـروط محـددة،    نواتج التعلم  ةكيفية صياغ الفصل الثانى من الكتابويتناول 

نواتج والمستويات التى تندرج تحـت  المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية لهذه ال ويبين

  .لهذه النواتج المعلمينمظلتها ، عالوة على إرشادات تسهم فى اعداد 

  

العالقة الدينامية بين عناصـره،   إطار أهمية تنظيم المنهج يتناول الفصل الثالث فىو 

ويبرز معايير تنظيم المحتوى الدراسي وفـق نـواتج الـتعلم، ويوضـح كيفيـة اختيـار       

استراتيجيات التعليم والتعلم واألنشطة التى تسهم فـى اكتسـاب الطـالب لنـواتج الـتعلم      

  .المستهدفة

  

يعمـق  صالح التعليم، فإن الفصـل الرابـع    ن الجودة وإنظرا لدور التقويم فى ضماو

أساليب وأدوات التقويم وأنماطـه،   بشيء من التفصيل موضوع تقويم نواتج التعلم، ويتناول

فى استخدام الممارسات التقويمية التـى  المعلم ها واستخدامها، ويوضح دور وكيفية تصميم

  . تسهم فى تحسين تعلم طالبه

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب ندعو اهللا عز وجل أن يكـون مرجعـاً ألى جهـود علميـة     

  .وضمان جودة المؤسسة التعليمية تستهدف تحسين عناصر المنظومة التعليمية
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  فهرس احملتويات
  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ٥  نواتج التعلم إطار عام: الفصل األول

  ٥  مقدمة

  ٦  نواتج التعلم وأهميتها

  ٨  مفاهيم ذات صلة

  ١١  صياغة نواتج التعلم: الفصل الثانى
  ١١  مقدمة

 ١٢  شروط صياغة نواتج التعلم الجيدة

 ١٢  مؤشرات نواتج التعلم

  ١٢  تصنيف نواتج التعلم

  ١٣  المجال المعرفىنواتج التعلم فى 

  ١٦ نواتج التعلم فى المجال الوجدانى

  ١٨ نواتج التعلم فى المجال المهارى

  ٢٣  نواتج التعلم وتنظيم املنهج: الفصل الثالث 
  ٢٣  مقدمة

  ٢٣  معايير تنظيم المحتوى الدراسي

  ٢٧  اختيار استراتيجية التعليم والتعلم لتدريس المحتوى

  ٢٩  أنشطة التعليم والتعلم

  ٣١  تقويم نواتج التعلم : الفصل الرابع 
  ٣١  مقدمة

  ٣١  أغراض تقويم نواتج التعلم لدى الطالب 

  ٣٣  أساليب وأدوات تقويم نواتج التعلم

  ٣٣  أوال االختبارات التحريرية

  ٤٢  ثانيا االختبارات الشفهية

  ٤٣  ثالثا المالحظة

  ٤٧  رابعا االستبيانات



 

٤ 
  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ٥١  خامسا المقابالت

  ٥٣  ملفات اإلنجازسادسا 

  ٥٧  سابعا تقويم األداء

  ٦٠  ثامنا المشروعات طويلة المدى

  ٦٢  أسس تقويم أداء الطالب

  ٦٣  بنوك األسئلة وتقويم نواتج التعلم

  ٦٨  أنماط التقويم

  ٧١  خريطة تقويم نواتج التعلم

  ٧٢  وتحسين نواتج تعلم طالبهالمعلم تقويمات 



 

٥ 
  

 الفصل األول

  نواتج التعلم
  "امـار عـإط"

  
  مقدمة

ومتطلبات سوق العمـل  تنافسية، العولمة الوعصر فى ظل تحديات العصر المتسارعة، 

تسعى األمم جاهدة إلى تطوير المنظومة التعليمية، لما لها من المتغيرة، وفرص العمل النادرة، 

   .للفرد تأثير مباشر على الجوانب االقتصادية والمجتمعية
  

كبيرة على مؤسسات التعليم العالى فى إعداد أبنائه القادرين على ويعتمد المجتمع بدرجة 

وفى ضوء ذلـك تـوفر هـذه    . تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات المهن وفرص عمل جديدة

  .الذى يعمل بالمهن المختلفة المؤسسات المواصفات التى ينبغى أن يتحلى بها الخريج
  

ل الصناعة بهدف الحصـول علـى   وفى إطار مفهوم ضمان الجودة الذى نشأ فى مجا

صناعات ومنتجات تتوافر فيها المواصفات والشروط التى ترضى العمالء، سـارعت األمـم   

باألخذ بمفهوم الجودة وتطبيقه فى مجال التعليم، بغية الحصول على منتج تعليمى يمثل مرتكزا 

المتمثل فـى أبنـاء   حيويا لتجويد المنتج الصناعى واالقتصادى، فبدون المنتج التعليمى الجيد 

األمة القادرين على إعداد المنتجات الصناعية واالقتصادية الجيدة، والقادرين علـى تطـوير   

  .وبناء مستقبلها ال يمكن أن تتوافر الجودة فى أية جانب من جوانب المجتمع
  

ويعد توافر المواصفات التى يبتغيها المجتمع لدى أبنائه من أهم عوامل نجاح المؤسسـة  

وتتنافس المؤسسات التعليمية معا فى اسـتخدام اآلليـات   . مية، واكتساب ثقة المجتمع بهاالتعلي

حيث يقترن التحاق الطـالب بهـذه   . الفاعلة التى تؤدى إلى اكتساب الخريج  هذه المواصفات

  .المؤسسات بفرص البحث عن عمل، ومراعاة متطلبات المهنة
  

لمؤسسة التعليمية أن تـوفر مواصـفات   ات االعتماد، ينبغى على امتطلبلتوفير  وسعيا

 Nationalالخريج فى إطار ما يعرف بالمعايير القوميـة األكاديميـة للبـرامج التعليميـة     

Academic  Standards ، وما تتضمنه من نواتج تعلم learning outcomes   .  ويعتمـد

المؤسسـة اكتسـاب   منح االعتماد أو عدمه للمؤسسة التعليمية على اآلليات التى تضمن بهـا  

  .خريجها لهذه المواصفات، وعلى مقدار ما يمتلكه الخريج فعال من هذه المواصفات
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بعـد دراسـته    الطالب ويكون قادرا على أدائه تمثل نواتج التعلم ما ينبغى أن يعرفه  و                  

 صـياغة وتسعى مؤسسات التعليم العالى جاهدة إلـى  . معين دراسي أو برنامج تعليمى لمقرر

، إعداد الطالب القادرين على استيفاء متطلبات المجتمع وتطـويره  التعلم المنشودة، بغية واتجن

متغيرات المستقبل وما تتضمنه من معارف ومهـارات   ضوء في سوق العملوإلى ما يتطلبه 

  .متطورة

  

  وأهميتها نواتج التعلم
ويتوقـع  . الطالب ويكون قادرا على أدائه نواتج التعلم عبارات تصف ما ينبغي أن يعرفه

  .محدد تعليميمقرر دراسي أو برنامج دراسته لنهاية  فيمن الطالب انجازه 

المنظومـة التعليميـة،    فيلتحديد نواتج التعلم أهمية كبيرة لكافة األطراف المشاركة و

  .، وللطالب، والمؤسسة التعليميةالمعلمأهميتها لكل من  يليونتناول فيما 

  

  للمعلمأهمية نواتج التعلم 
  :على انجاز مهام عديدة منهاالمعلم إن صياغة نواتج تعلم محددة ودقيقة تعين 

 .بما ييسر اكتساب طالبه لنواتج التعلم المقصودة بعيدا عن العشوائية هتنظيم أعمال  -

 .همة بما يتناسب واحتياجات الطالبالتركيز على األولويات الم فيتساعد نواتج التعليم  -

 .اختيار محتوى المقرر الدراسي -

تمكن الطالب من اكتساب نواتج التعلم  التياستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم  -

 .المقصودة

 .تحقق األهداف المنشودة التيتحديد األنشطة التعليمية  -

اختيار أساليب التقويم الموضوعية والمالئمة للتحقق من مدى اكتساب الطالب لنواتج  -

 .المقصودةالتعلم 

بزمالئه ومناقشة نواتج التعلم المستهدف اكتسابها لطالب المعلم زيادة فرص اتصال  -

 .الكلية بما يحقق رؤيتها رسالتها

 .ضوء نتائج تقويم نواتج التعلم لدى الطالب فيالتنمية المهنية المستدامة  -
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  أهمية نواتج التعلم للطالب
 أعضاء هيئة التدريستعلم أفضل، حيث تكون جميع جهود القيادة بالكلية وجهود  تحقيق -

 .موجهة الكتساب الطالب نواتج التعلم المقصودة

ضوء أهداف واضحة ومحددة، فالطالب يتخير األنشطة والمهام وفقا  في الذاتيالتعلم  -

 .لميوله واستعداداته لتحقيق هذه األهداف

 .إطار اكتساب النواتج المقصودة في وعضو هيئة التدريسالتعاون النشط بين الطالب  -

 .وتطوير األداء أوال بأول فى ضوء قواعد واضحة محددة الذاتيالتقويم  -

 .زيادة معدل األداء والمستويات العليا للتفكير فى سبيل انجاز المهام المرجوة -

 .زيادة فرص النجاح الكتساب نواتج التعلم المنشودة -
 

  م للمؤسسة التعليميةأهمية نواتج التعل
 .ضمان الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية  -

 .توحيد جهود العاملين بالمؤسسة نحو تحقيق أهداف محددة -

 .االطمئنان على تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها فى ضوء نواتج تعلم الطالب -

 .توفير قواعد واضحة للمحاسبية يمكن تطبيقها على جميع األطراف المعنية -

اط القوة وتدعيمها وتحديد نقاط الضعف وعالجها فى إطار العمل على تحقيق تحديد نق  -

 .رؤية المؤسسة ورسالتها

 .المتناظرة المؤسساتتكافؤ الفرص بين طالب  -
 
  للمجتمعأهمية نواتج التعلم  -
على أسس  اه يتلقون تعليما وتدريبا قائمع فى المؤسسة التعليمية بأن أبناءثقة المجتم  -

 .جيدة تلبى احتياجات المهن التى تنهض بعمليات التنمية

 .االرتقاء الدائم بمستوى المهن المجتمعية -

 .توفير فرص ألبناء المجتمع بما ينعكس على رفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع -

 .نماء قيم ومهارات المواطنة واالنتماء لدى أبناء المجتمع -
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  مفاهيم ذات صلة
  :ترتبط مفاهيم عديدة بنواتج التعلم نتناول أهمها فيما يلى 

  تقويم نواتج التعلم
عملية إصدار حكم على مستوى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المقصودة، وتشخيص   

  .جوانب القوة فى أدائه وتدعيمها وكذا جوانب الضعف وعالجها

  :ويتبين من هذا التعريف أن تقويم نواتج التعلم يتطلب

الجودة التي ينبغي أن يصل ضمان توافر نواتج تعلم محددة، تمثل محكات  •

  .إليها الطالب ويكون قادرا على بلوغها

توافر مهام أو أدوات تقويم لجمع البيانات والمعلومات الالزمة إلصـدار   •

 .الحكم على مستوى تحقيق الطالب لنواتج التعلم المستهدفة

الطالب ونـواتج الـتعلم المنشـودة،    المقارنة بين المستوى الراهن ألداء  •

 .وتفسير النتائج، بغية اتخاذ قرارات سديدة بشأنه

 .شمول عملية تقويم أداء الطالب لكل من التشخيص والعالج والوقاية معا •

 .لتقدير مستويات الطالب  rubricsتوافر مقاييس تقدير  •

 .توافر شواهد وأدلة مساندة لألداء •
 

 األكاديميةالقومية المعايير 
هذه المعـايير   -العاليفي ضوء أهداف التعليم  –هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد  أعدت   

ؤهـل الطالـب   ت .أن يكتسبه من معارف ومهارات ينبغيتتضمن مواصفات الخريج وما  التي

تتبنى المؤسسة التعليمية هـذه المعـايير أو    وقد .لعضوية المجتمع ومتطلبات المهن المستقبلية

  .توفر معاييرها شريطة أن ال تقل عن الحد األدنى المطلوب

  

  Rubrics مقاييس التقدير
وهى قياس وصفى لتحديد مستوى . تمثل القواعد األساسية للحكم على مستويات األداء                                                                                                

 القـائم بـالتقويم   المعلـم أو  وتخبر هذه الوصفات المقـوم . ب ويستطيع أداءه طالالما يعرفه 

طالب ، وكيف يضـع هـذا   البالخصائص أو العالمات التي يبحث عنها ويتطلع لها في عمل 

  .  العمل بناء على ذلك على مقياس متدرج سبق تحديده

    



 

٩ 
  

طالب الفقد يكون أداء . وتتدرج التقديرات على خط متصل يعكس مستوى جودة األداء                                                                                                          

ويختار . ممتازاً أو جيداً أو مقبوالً أو ضعيفاً: على بعض المهام التي تقيس إتقان اللغة العربية

 فيتبدأ هذه المستويات من المستوى األدنى المتمثل  وقد. عندئذ المستوى الكيفي المالئم المقوم

  ).٤( ويتدرج ويصل إلى المستوى األعلى المتمثل في الدرجة) ١(لدرجة ا

  

  مقاييس التقديرفوائد استخدام 

  :إلىمقاييس التقدير يؤدى استخدام 

  .طالب بسهولة وسرعة مع مراعاة الدقةالتصحيح استجابات  ♦

هـذه   المعلـم طالب لما هو مطلوب منهم عندما يعطى لهـم  التيسير فهم  ♦

 .التقويم المطلوب أدائهاالقواعد مع مهام 

 نواحيومناقشة الصورة الكلية لألداء وتحديد  بطالبه المعلمتحسين اتصال  ♦

  .واضحة ومحددة على نحو مسبق خصائصالقوة والضعف، فى ضوء 

لمـاذا   –طالب حول تقديراتهم، والتقليل مـن الشـكوى   ال جدلالحد من  ♦

 " .س"أقل من  تقديري

 .األعلىتحسين األداء والوصول به إلى المستوى  فيت والجهد استثمار الوق ♦
 
  مقاييس التقدير صياغة شروط

  :على نحو صحيح ينبغى مراعاة مقاييس التقديرلالستفادة من 

 .التمييز بين األداء الجيد والضعيف ♦

 .وجود فروق واضحة بين مدرجات األداء ♦

 .مالحظة األداء لكل مدرج من المدرجات المتعددة ♦

 .الراجعة للطالبتوفر التغذية  ♦

 .فهمها واستخدامهاتيسير  ♦

 .التركيز على أداء الطالب وممارساته ♦
 

  الشواهد واألدلة

 المعلـم هي البراهين واألشياء الملموسة والمرئية والمسموعة التي يجب أن يبحث عنهـا  

. لنواتج الـتعلم المقصـودة  طالب مدى اكتساب الويأخذها في اعتباره عند إصدار أحكام على 

والشواهد واألدلة الخاصة به والتى تضـع  نواتج التعلم ومقياس التقدير، وفيما يلى مثال ألحد 

  .طالب على مستوى التدريج المناسبال

  



 

١٠ 
  

  

  

  

  

  والشواهد واألدلة الخاصة به ومقياس التقدير نواتج التعلممثال ألحد 

 )١(المستوى )٢(المستوى  )٣(المستوى   )٤(المستوى  ناتج تعلم
 الشواهد

  واألدلة

ــارس  يم

ــب  الطال

ــارات  مه

االتصــال 

 القيادية

يقود النقاش -

ويصغى على 

  .نحو جيد

ــتعد -  مسـ

لتحمـــــل 

المســـئولية، 

ــع  ويراجــ

 الـذي االتجاه 

ــه  ــه إلي تتج

  .الجلسة

ــل - يحـــ

ــات  الخالفـ

  .بالتفاوض

ــر - يظهــ

ــاً  تخطيطــ

ــاً  وتنظيمــ

 .للموضوع

ــى - ــادر عل ق

  .قيادة النقاش

يظهر بعضاً  -

من عدم اإلرادة 

ــي ــل  ف تحم

ــئولية  المســ

األساسية ولديه 

بعــــــض 

 فـي المشكالت 

القدرة على حل 

ــراعات  الصـ

ــل  داخــــ

  .المجموعات

ــاج -  يحتــ

ــيط  التخطــ

والتنظيم إلـى  

 .تحسين

ــر - يظهــ

قصوراً فـى  

  .المرونة

يــــدير -

الجماعة دون 

ــمح  أن يسـ

لجميــــع 

ــائها  أعضـ

بالتعبير عـن  

  .الرأي

يعـــوق - 

ــة  إنتاجيــ

 .الجماعة

يحتاج تنظيماً -

قيادته أكبر أثناء 

  .الجماعة

ــه - ال يوجــ

ــة  المجموعــ

درجة أنهـا ال  ل

تســـتطيع أن 

ــى  تتوصــل إل

ــرارات  القــ

 .الضرورية

ــائج - نتـ

ــة  مالحظ

فــى األداء 

مواقـــف 

  .ةفعلي

نتائج عقد -

ــابالت  مق

 مع األقران
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  الفصل الثانى
  صياغة نواتج التعلم

  
  مقدمة

 National Academicالمرجعية تتبنى المؤسسة التعليمية المعايير القومية األكاديمية

 Reference  Standards (NARS)  معـارف  المـن   الحد األدنىهذه المعايير  تتضمنو

بعد دراسته  الخريجالتى ينبغى أن يكون عليها مواصفات التمثل التى تجاهات المهارات واالو

  .لبرنامج تعليمى معين

  

وتشتق نواتج التعلم من المعايير األكاديمية، وتصاغ فى صورة عبـارات، تتكـون                                 

  :العبارة من 

  .المحتوى المطلوب اكتسابه وشروطه+ الطالب + فعل سلوكى + أن 

بعـد دراسـة هـذا    : وعندما يتم صياغة عديد من نـواتج الـتعلم، يمكـن كتابـة     

+ وذلك لتجنب تكرار كتابـة أن  :..." أنينبغى أن يكون الطالب قادرا على  المقرر/الموضوع

  .الطالب فى جميع نواتج التعلم

  

  شروط صياغة نواتج التعلم جيدة
  :ينبغى مراعاة شروط عديدة لصياغة نواتج تعلم جيدة من أهمها

 الوضوح والتحديد -١

ختلف قراءتها أو فهمها من ا وكلمات واضحة ومحددة، حتى ال تتتضمن نواتج التعلم ألفاظ

  .آخرشخص إلى 

 المعلمز على سلوك الطالب وليس يالترك -٢

أو أى شخص  المعلمتتضمن نواتج التعلم القائم باألداء المنشود وهو الطالب وليس 

 .آخر

  أمثلة

 .شائقةيشرح  الطالب فكرة عمل الكمبيوتر بطريقة   •

 .....من حيث يقارن الطالب بين الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية  •
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 أفعال إجرائية قابلة للمالحظة والقياس استخدام -٣

ومن هذه . يتضمن كل ناتج من نواتج التعلم فعال إجرائيا يمكن مالحظته وقياسه

   .–يحلل  –يميز –يرسم  –يستنتج  –يتعرف : األفعال

  

  :  الجيدة مؤشرات نواتج التعلم 

ئـه مـن   انتهابعـد  ومهاراته الجيدة هي التي تعكس سلوكيات الطالب  نواتج التعلم   

هذه ويجب أن تشتمل  . دراسة المقررات الدراسية أو البرنامج التعليمى الذى التحق به

وهذه الخصـائص    SMART Objectivesعلى خصائص األهداف الذكية النواتج  

  :  تتمثل فيما يلى

تصف بالضبط ما الذي يمكن للطالب القيـام   أى :   Specificأن تكون محددة  •

 . به

أي تصف ما الذي يمكـن مالحظتـه   :    Measurableأن تكون قابلة للقياس  •

، أي أن الفعل الذي يحتويه أو المعامل أثناء المحاضرات أو داخل قاعات التعلم

 للقياس وبالضرورة يجـب أن يكـون قـابال    كون قابالينبغى أن ي التعليم  ناتج

 . للمالحظة

الـذي   جـراء اإلأي تصف الفعل النشـط أو     Active انشط تتضمن فعال أن  •

يقترح  –ينتج  : ومن أمثلة هذه األفعال. هيطلب من الطالب الجامعي القيام بعمل

 . يصمم –

ناسـب الطالـب   تأي     Relevantتكون  ذات صلة بالطالب واالمكانات أن  •

ناسب اإلمكانات التي تحيط بعمليتي التعليم والـتعلم  وحاجاته الشخصية وكذلك ت

 .   لجامعيا

بانتهاء تدريس  يتحقق الناتجأن أي  Time – Bound  أن تكون ذا وقت محدد  •

، وهو بهذا يعكس الحد األقصـى لـزمن   المقرر الدراسيأو  المحدد الموضوع

 . الناتج اكتساب
 
  منواتج التعلتصنيف 

إلى ثالثة مجاالت رئيسة يقابل كل مجال منها جانبا من جوانب  نواتج التعلمصنف التربويون 

وتتمثل هذه المجاالت لدى الطالب الشخصية التى تسعى المنظومة التعليمية إلى بنائها وتكوينها 

   .المجال المعرفى والمجال الوجدانى والمجال النفس حركى: فى
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  مجاالت نواتج التعلم ومستوياتها
  المجال النفس حرآى
psychomotor 

domain

  الوجدانى المجال 
Affective domain  

  المعرفى  المجال
cognitive domain 

  المجال

يتضمن المجال النفس 

حركى مختلف 

المهارات اليدوية 

والجسمية كمهارات 

الرسم والتصميم 

واستخدام األدوات 

  .إلخ....واألجهزة
 

يتضمن المجال 

الوجدانى االتجاهات 

والقيم والميول 

والمشاعر وأوجه 

التقدير وحب 

 .االستطالع

يتضمن المجال المعرفى جميع 

أشكال النشاط الفكرى لدى 

الفرد، وخاصة العمليات 

العقلية، من حفظ واستدعاء 

وفهم وتطبيق وتحليل 

ويندرج . وتركيب وتقويم

تحت هذا المجال نواتج 

التعلم التى تعمل على تنمية 

.العمليات والمهارات العقلية

  حتوىالم

 المالحظة •

 التهيئة •

 الممارسة •

 اآللية •

 اإلتقان •

 التكيف •

 اإلبداع •

 االنتباه •

 االستجابة •

 التقييم •

 التنظيم القيمى •

 التمييز •

 التذكر •

 الفهم •

 التطبيق •

 التحليل •

 التركيب •

 التقويم •

المستويات

  

 cognitive domain نواتج التعلم فى المجال المعرفى

يبدأ تصنيف نواتج و. النشاطات الذهنية أو العقلية تشمل األهداف المعرفية جميع •

التعلم فى المجال المعرفى من العمليات العقلية البسيطة ويمتد إلى العمليات األكثر 

 .ويوضح الشكل التالى هذه العمليات . تعقيدا

  

  

  



ة، 

حت 

ويل 

ف 

 .عية

 

ة، 

بلغته الخاصة

ج تحرويند. 

 أخرى، كتحو

صها، والتعرف

ر الفرعألفكا

لوصول إلى

 : األفعال

 رتب

مشكلة جديدة

ى التذكر 

 له دراستها ب

بها والتنبؤج 

 من لغة إلى 

هيم أو تلخيص

التمييز بين ا

ت معينة أو ا

علم، من هذه 

ير -يستدل –

ستها في حل 

لى من مستو

ارف السابق 

النتائجوتفسير 

لى آخر، أو 

 .رموز

ن أفكار ومفاه

ر الرئيسة وا

ت من معطيات

بة نواتج التع

–عطى أمثلة 

 السابق دراس

ات عقلية أعل

١٤ 

علومـات     

يمثل هذا 

 ويتضمن 

مثل فـى  

فــاهيم،   

ستخدم 

 : ل

 –يصف  –

ومات والمعا

ورة أخرى و

ت من شكل إل

 األلفاظ إلى 

بما تشمله من

ف على األفكار

تاج معلومات

خدم عند كتاب

يع – صياغة 

م المعلومات 

مستوى عمليا

  :فيما يلى

لطالـب للمع

وي.  دراستها

ت المعرفية 

لعلم الذى يتم

طلحات والمفـ

 .النظريات

عديدة تس عاال

ن هذه األفعال

–يكتب  –د 

الطالب للمعلو

صورة إلى صو

  :ت اآلتية

يل المعلومات

نية، وتحويل

شرح المادة ب

ها، والتعرف

مثل فى استنت

 .ث فعلية

عديدة تستخ ال

يعيد  –يكتب 

على استخدام

تطلب هذا الم

 المستويات ف

 ر

اسـتدعاء ال

كما سبق له

دنى المستويات

ء المعرفى لل

 والمصــط

، القوانين وا

ى التذكر أفع

تج التعلم، من

يحد–يتعرف 

 –  

 م

عادة صياغة ا

لمادة من ص

ى الفهم الفئات

تحويوتعنى  

ى رسوم بيان

ويتمثل فى ش 

القات وإدراكه

ويتم:  التوقع

فى ظل أحداث

ى الفهم أفعاال

يك –يتنبأ –ج 

 يق

درة الطالب 

ويت. ف جديد

  .فهم

ونتناول هذه

التذكر •

يتمثل فـي 

والمعارف 

المستوى أد

معرفة البناء

الحقــائق

والتعميمات

ويشمل مستوى

عند كتابة نوات

يت – يذكر

يسمى –عدد 
 
الفهم •

يتمثل في إع

أو ترجمة ا

مظلة مستو

o الترجمة:

األرقام إلى

o التفسير :

على العال

o التنبؤ أو

توقعات ف

ويشمل مستوى

يستنتج –ميز 

التطبي •

يتمثل فى قد 

أو في موقف

ومستوى الف

 

  

و

ع

يع

o

o

o

و

يم
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 : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال ويشمل مستوى التطبيق أفعاال

  -ينشئ –يخطط  –يجرب  –يحل  –يربط –يطبق  –يستخدم 

 التحليل •

يشير إلى قدرة الطالب على تحليل األحداث أو المعلومات وتجزئتها إلى العناصر  

ويتضمن مستوى التحليل فئات تحليل كل من العناصر والعالقات .  المكونة لها

  .والمبادئ

 : ابة نواتج التعلم، من هذه األفعالويشمل مستوى التحليل أفعال عديدة تستخدم عند كت

  -يوضح –يفرق  –يستدل  –يصنف –يستنتج  –يحلل 

 التركيب •

إلى قدرة الطالب على تجميع المعلومات أو األفكار في مكون أو في سياق رئيسي،  يشير 

ويقوم التركيب على التعامل مع العناصـر واألجـزاء   . لتكوين كل متكامل أو بناء جديد

كمـا يعنـى   . وربطها معا بطريقة تجعلها نمطا معينا وبنية لم تكن موجودة مـن قبـل  

. حقائق والقدرة على إعادتها أو تشكيلها فى بنية جديدةلألفكار وال امميز االتركيب تنظيم

ويتضمن مستوى التركيب فئات إنتاج محتوى جديد، وخطة عمل مقترحـة، وعالقـات   

  .مجردة

 : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال ويشمل مستوى التركيب أفعاال

 - يربط –يخطط –يؤلف  –يلخص  –يقترح  –يصنف –يكتب موضوعا  –يصمم 

 : التقويم •

المعلومات، واتخاذ قرارات بناءة /يشير إلى قدرة الطالب على إصدار الحكم على األحداث

وتمثل نواتج التعلم فى مستوى التقويم أعلى المستويات المعرفية، فهى تتضمن . بشأنها

معايير جميع المستويات السابقة باإلضافة إلى إصدار األحكام وإعطاء القيمة بناء على 

  .معينة

 : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال ويشمل مستوى التقويم أفعاال

 -يثبت - يبرهن –يبدى رأيه –يحكم  –يعلل  –يصنف –ينقد  –يقيم 

  

من حيث مستوى التفكير ، حيث يتضمن كل  لألهداف وتتدرج المستويات المعرفية

قة له، وعلى سبيل المثال فإن الفهم يتضمن مستوى معرفي جميع المستويات الساب

لذلك يمكن . التذكر، والتقويم يتضمن كل من التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب

عرض مستويات األهداف في شكل هرمي تزداد في مستوى التفكير من أسفل إلى أعلى 

  :كما يلي
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  المستويات المعرفية لنواتج التعلم

  

  

 Affective Domainِ نواتج التعلم فى المجال الوجدانى

. يقصد بالجانب الوجدانى بأنه الجانب المرتبط بمشاعر الطالب وميوله وقيمه واتجاهاته

فى نجاح  رئيسدور نتاجا مهما للمنظومة التعليمية ، لها وتمثل الجوانب الوجدانية 

  .وبحثه عن فرص عمل جديدة الطالب فى دراسته وفى تأهيله لسوق العمل

قدم كراثوول مستويات لنواتج التعلم فى المجال الوجدانى، تتدرج من المستوى البسيط و

   :إلى المستوى المعقد، وتتمثل هذه المستويات فيما يلى

  

  receivingاالستقبال •

وتتراوح نواتج التعلم فى . يتمثل فى استعداد الطالب لالهتمام بظاهرة معينة، أو بحدث محدد

ويتضمن هذا . هذا المستوى من الشعور البسيط بوجود األشياء إلى االنتباه من جانب الطالب

  :المستوى نواتج التعلم المرتبطة بالفئات اآلتية

o ألحداث التى توجد فى السياق الذى يتألف منهاويعنى الشعور با: الوعى. 

o  تتمثل فى التمييز بين الحدث وغيره من األحداث األخرى، مع : الرغبة فى االسـتقبال

 .توافر الرغبة فى االنتباه إليه

o يتحكم الطالب فى االنتباه ويختار حدثا معينا دون غيره وينسبه إليه: االنتباه االنتقائي. 

o إلحساس بالحاجة اإلنسانية والمشكالت االجتماعيةا: الميل إلى اإلصغاء . 

 : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال ويشمل مستوى االستقبال أفعاال

 التقويم

 التحليل
 الترآيب

 التطبيق

 الفهم

 التذآر



. مل

عا 

 : 

ه 

  

زام 

ن 

يطرح  –

ابة دون تملم

يمياء استمتاع

. 

: هذه األفعال

يقبله جتماعيا

 .ويدافع عنها

زر ذلك وااللت

جة كافية يمكن

–- ى اهتماما 

ة فى االستجا

يى معمل الك

.س االستجابة

ج التعلم، من 

    –رك

ا اجلقيمة نتاج

طى أحكاما و

ما، مع تبرير

بت إلى درجة

يبدى–يتابع  –

 يبدى الرغبة

  :آلتية

 .لوبة

ء التجارب فى

التوصل لنفس

د كتابة نواتج

يشار–وصى 

وتكون هذه ال

 رأيه، ثم يعط

فضيل قيمة م

 السلوك الثاب

 .ام

تابة 

اهم 
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–يصغى  – 

طالب، حيث 

طة بالفئات ا

 المهام المطلو

كما فى أداءا 

آلخرين فى 

ة تستخدم عند

يو –يعاون  –

و. لوك معين

رة، ثم يبدى 

يمة ما، أو تف

مستوى بذلك

ذا المستوى 

ى انجاز المها

. 

ستخدم عند كت

يسا –يقدر  –

يشير إلى – 

   .إلخ....- 

من جانب الط

التعلم المرتبط

وتأدية  قبولها

االستمتاع بها

لى مساعدة ا

عديدة  أفعاال

–يناقش  –ر 

ة معينة أو سل

ن هذه الظاهر

بل البسيط لقي

علم فى هذا الم

ويتضمن هذ 

مة التعاون فى

اء أولوية لها

  .مة

عديدة تس اال

 : عال

–يقترح  –ك 

يختار–ينتبه 

-يشير إلى -

respondi

كة االيجابية م

ستوى نواتج 

وقب لالستجابة

والالستجابة 

 الحرص عل

ى االستجابة

يختار–يقرر 

 valu 

قيمة لظاهرة

أ بالتعبير عن

تقييم من التقب

ق نواتج التعل

. ة بوضوح 

مة كتقبل قيمة

عطالقيمة  وإ

والتعهد بالقيم

ى التقييم أفعا

 من هذه األفع

يشارك–بادر 

   

ي –يسأل 

-تساؤالت
 

 ingالستجابة

 إلى المشارك

ضمن هذا المس

o ل اإلذعان

o ل االرتياح

وكذا. بها

ويشمل مستوى

 –يجيب 
 
 uatingتقييم

 إلى إعطاء ق

ب، حيث يبد

وت عملية الت

الحكم، وتتعلق

 تعرف القيمة

  :ت اآلتية

o القيم قبول

o الق تفضيل

o  االلتزام 

ويشمل مستوى

واتج التعلم، 

يب –يتابع 

 –يدعو–

  

  
 

 

  

اال •

تشير

ويتض

o

o

و

الت •

يشير

الطالب

وتتفاو

بهذا 

معها 

الفئات

o

o

o

و

نو
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  organizationالتنظيم القيمى  •

  ويعنى ذلك تجميع القيم المختلفة وإعادة تنظيمها واتساقها الداخلى فيما يتعلق بسلوك معين،

 value systemويحل الفرد التناقضات الموجودة بين القيم ويسعى إلى بناء نظام قيمة 

  .للتعديل والتغيير مع كل قيمة جديدة تدخل هذا البناء ويعد هذا التنظيم قابال. متماسك داخليا

مل التنظيم القيمى على مقارنة القيم مع بعضها باإلضافة إلى تحليلها إلى تويمكن أن يش

  :ا من أجل إعادة ترتيبها، ويمر التنظيم القيمى بمرحلتين همامكوناته

o تكوين مفهوم القيمة. 

o تنظيم نسق القيمة. 

عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه  ويشمل مستوى التنظيم القيمى أفعاال

 : األفعال

 -يرتب-يلتزم  –يصحح–يصوغ  –يدعم  –يشرح  –يغير –ينظم  –يتمسك 

 يربط-يلخص

  Characterization تمييزال •

يمثل هذا المستوى أرقى مستويات المجال الوجدانى، ويتضمن قدرة الطالب على إيجاد 

نظام معين يضبط السلوكيات، ويهدف إلى األنماط العامة لتكيف الطالب شخصيا 

 .واجتماعيا، وتتكامل مع هذا المستوى االتجاهات والقيم والميول

 : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال ويشمل مستوى التمييز أفعاال

 -يضبط  –يعدل–يسأل  –يؤثر  –يظهر  –يؤدى –يساهم  –يراجع 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المستويات الوجدانية لنواتج التعلم

  

  

 التنظيم القيمى
 التمييز

 التقييم

 االستجابة

 االستقبال
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  المهارىنواتج التعلم فى المجال 

  .هي القدرة على أداء عمل معين بدقة وبسرعة المهارة

  أنواع المهارات

   المهارة العملية - ١

، وهـي القـدرة علـى أداء    psychomotor skill ويطلق عليها المهارة النفس حركية

  .الحركات بسرعة ودقة وتآزر مع القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة

ـ مالمهارة العملية لدى الطالب ، من خالل اسـتخدام األجهـزة الع  وتظهر  ة واألدوات لي

مـع مراعـاة    ورسم األشكال، بسـرعة ودقـة   الجراحية جراء العملياتوالمواد الكيميائية وإ

  .وتالفي األضرار واألخطار احتياطات األمن واألمان

  العقليةالمهارات  - ٢

فة التي يستخدمها العلماء أثناء حلهم لمشكلة المختلالذهنية ويقصد بها األنشطة والمهارات 

ما، وذلك حتى يمكنهم التوصل إلى النتائج الممكنة، وكذلك يستخدمها العلماء للحكم على مدى 

ومن أمثلتها المالحظة والتصـنيف وفـرض الفـروض     .صحة هذه النتائج وإمكانية تعميمها

  .الخ.....، وحل المشكالت والتفكير الناقدوالتجريب 

المربون أن المهارات العقلية تندرج تحت مظلة المجال المعرفى، حيث يمارس فيها ويرى 

وفى ضوء هذا التصنيف يتضمن الجانب المعرفى تحصيل البنيـة  . الفرد أنشطة ذهنية عديدة

المعرفية لمحتوى المقررات الدراسية والمهارات الذهنية التى تتضمن مهارات التفكير وحـل  

  .إلخ...المشكالت 

  العامةالمهارات   - ٣

، والتـي  عمليتى التعليم والتعلمأثناء  الطالبيقصد بها المهارات التي تتكون وتنمو لدى  

ه وأساتذته، مثل مهارة التعاون مع اآلخرين في جو مـن الـود   ئتظهر طبيعة تعامله مع زمال

القيـام  والتفاهم ويكون ذلك من خالل العمل في مجموعات كفريق في المعمل ، أو من خالل 

 .برحالت علمية في البيئة المحيطة لزيارة المصانع أو المتاحف العلمية أو المكتبـات العامـة  

ومن أمثلة هذه المهارات مهارات االتصال ومهارات تطبيق المعرفة فى مواقف جديدة أو مـا  

  .Transferable  skills يعرف بالمهارات المنقولة  

  



 ذلك 

ـوع  

ناعه 

ه في 

ـذه  

 

بة 

دي 

 

ة أو  

مـن   

، أو 

ويشير . ري
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 حركة 
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–يكشف : ال

 تهيئة

ل فى االستعد

نياً أو حركياً

الته ة، ويكون

ياً عندما يطلب

داده للقيام بذل

يبدى: لألفعا

 آللية

ى الفرد فى ه

كة بطريقة م
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أن يك

والرغ

يتطلب

والوج

عضال

بمهار

تكاتف

تعليمال

إلى أن

التعلم

بأهميت

  

مستو

الم •

تعنى

اهذه 

األفعا

الت •

تتمثل

وجدان

معينة

حركي

استعد

هذه ا

اآل •

يؤدى

الحرك

الطالب
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عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، مـن هـذه    ويشمل مستوى اآللية أفعاال أسلوب المحاكاة

 .يفحص – يستخدم، يجرب، يركب، يقوم -ينفذ –يبرهن  –يرسم  –يتعود : األفعال

 اإلتقان •

يتمثل فى أداء الفرد للمهارة بأقصى سرعة وأكثر اتقانا، ويتمثل فى تصميم النماذج والرسوم 

عديدة تستخدم عند كتابة نواتج  ويشمل مستوى اإلتقان أفعاال. بدرجة عالية من الدقة والسرعة

 ويجدول، يفحص ويرسم، يزن ويقيس -ينفذ –ينسق  –يثبت  –ينظم : التعلم، من هذه األفعال

 يفالتك •

يتمثل فى مهارة الفرد على تنوع المهارات باختالف المواقف، فتحتاج إلى تغييرها وتعديلها 

المستوى أن يصل إلى حد تطوير ويتطلب من الطالب في هذا . بما يتالءم مع المواقف الجديدة

ويشمل مستوى التكيف ه للمهارة المعقدة بحيث تتماشى مع معطيات الظروف المستجدة أدائ

 –ينوع  –يهذب  –يكيف : عديدة تستخدم عند كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال أفعاال

 يعدل -ينقح -يضبط

 اإلبداع •

يمثل هذا المستوى أعلى مستويات المجال النفس حركى، ويتمثل فى قدرة الفرد على إبداع 

وفي هذا المستوى يتمكن  .حركات ومهارات جديدة لم تكن موجودة بناء على المواقف الجديدة

بعض الطالب الذين لديهم قدرات مهارية مرتفعة، من إجراء تعديل على العمل القائم أو أدائه 

عديدة تستخدم عند  ويشمل مستوى االبداع أفعاال .بأكثر من صورة، قد يصل إلى حد االبتكار

يرسم  –.ور، يستخدميصمم، يبتكر، يخترع، يط -يصمم : كتابة نواتج التعلم، من هذه األفعال

   .يجيد- يشيد - ينتج بسرعة –يبنى  –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستويات النفس حركية لنواتج التعلم

 االتقان

 التكيف

 اآللية

 التهيئة

 المالحظة

 االبداع
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  نواتج التعلم المقصودة لصياغةإرشادات 
o  األكاديمية للبرنامجاتساق نواتج التعلم مع المعايير. 

o  الذين يدرسون نفس المقرر فى كتابة نواتج التعلم  أعضاء هيئة التدريستعاون

 .المستهدفة

o عقد ورش عمل لالتفاق على نواتج التعلم فى صورتها النهائية. 

o تكامل نواتج التعلم للمقررات معا بما يحقق المعايير األكاديمية للبرنامج. 

o يق بعد دراسة الطالب للمقرر الدراسيقابلية نواتج التعلم للتحق. 

o توافر الموارد الالزمة لتحقيقها. 
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  الفصل الثالث
   نواتج التعلم
  وتنظيم املنهج

  
  مقدمة 

المعايير األكاديمية، ونواتج الـتعلم،  : يتضمن المنهج التعليمى عناصر عديدة من أهمها

واألنشطة والوسائل المستخدمة استراتيجيات تدريسها، المقررات الدراسية و/ محتوى المنهجو

   .فى التدريس، وأساليب التقويم

ويعد المنهج منظومة متكاملة ودينامية، حيث يتأثر كل عنصـر بالعناصـر األخـرى    

لذا تكـون  . منظومة المنهج ككلبقية عناصر ويتكامل معها، ويتطلب تطوير إحداها، تطوير 

عملية دائرية، فال توجد نقطة بداية أو نهاية   curriculum alignment عملية تنظيم المنهج 

ويمكن تمثيـل  . تكمل بعضها البعض، ويتم االتساق بين عناصرها  هى عملية بنائيةفمعينة، 

  .هذه العناصر فى الشكل التالى
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فى ضوء االجراءات اآلتية الجديدأو المقرر تصميم المنهج  ويتم

 .التى تتبناها المؤسسة التعليمية ةيتكون نقطة البداية هى المعايير األكاديم - ١

 .اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمى من هذه المعايير - ٢

 .التعليمى والعالقة بينها فى البرنامجتحديد المقررات الدراسية  - ٣

 .كل مقرر دراسيد وصياغة نواتج التعلم المتعلقة لتحدي - ٤

  المعايير األآاديمية  نواتج التعلم
 

استراتيجيات 
 التدريس واألنشطة

المقررات /محتوى المنهج
 التقويم الدراسية
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 .اختيار المحتوى المالئم لكل مقرر دراسي فى ضوء نواتج التعلم الخاصة به - ٥

 .تحديد استراتيجيات التدريس واألنشطة التعليمية التى تتفق وهذه النواتج - ٦

 .لهذه النواتجتحديد اساليب التقويم المالئمة  - ٧

 .أو المقرر الحصول على تغذية راجعة لتطوير عناصر المنهج التعليمى - ٨

  

تتضمن البنية المعرفية لمحتوى المقرر الدراسي من وحدات تتمثـل  فـي الحقـائق    و

  :والمفاهيم والتعميمات والمبادئ والقوانـين  والنظريات كما في الشكل الموضح التالي

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  مكونات البنية المعرفيـة

  

الوحدات األساسية للبنية المعرفية وهى معلومات أساسية ثبت صحتها مع  Factsوتمثل الحقائق 

ومـن  . وتعد الحقائق أكثر وحدات البنية المعرفية انتشـاراً . تكرار عمليات المالحظة والتجريب

تشرق الشمس من الشرق ، يتصاعد غاز األكسجين من عملية البناء الضـوئي ،  : أمثلة الحقائق 

  .األرض كروية الشكل  ،  ٣مس/جم ٨.٩كثافة النحاس 

للعناصر أو الخواص المشتركة بين الحقائق ، ويعطى المفهوم عـادة   اوتعد المفاهيم تجريد

  .األحماض ، القلويات ، الفلزات ، المتباينات ، الدوال: ومن أمثلة المفاهيم . اكلمة أو مصطلح

ق المتشابهة والمترابطـة  وتشتمل التعميمات أو المبادئ على مجموعة من المفاهيم أو الحقائ

: ومن أمثلة هذه التعميمـات والمبـادئ   . وتجمع بين موقفين أو أكثر في عبارة لفظية شاملة. معاً

  .جميع األسماك تتنفس األكسجين ، األشكال الهندسية الرباعية لها أربعة زوايا

من درجات وتأتى القوانين لتصف عالقة بين مفهومين أو متغيرين معاً ويعد القانون درجة 

التعميم ، إال أنه يصف العالقة بين المتغيرين وصفاً كمياً أو رياضياً ومن أمثلة هذه القوانين قانون 

  .نيوتن ، قانون فيثاغورث

 الحقائق

 المفاهيم 
 التعميمات والمبادئ

 القوانين

النظريات
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وتقع النظريات في قمة هرم البنية المعرفية للمادة لتعبر عن مجموعـة مـن التصـورات    

ويضع اإلنسان هـذه النظريـات   . اً مجرداًالذهنية االفتراضية التي تفسر الظواهر واألحداث تفسير

وقد تتغير النظرية أو يتم دحضـها  . لربط الظواهر وتكاملها معاً والتفسير ببعض النتائج المستقبلية

  .النظرية النسبية ونظرية الحركة للغازات: ومن أمثلة النظريات . مع التجريب العلمي لها بعد ذلك
  

الدراسـية   بـالمقررات الجامعي والهيئات المهتمـة  وقد تناول العديد من مؤسسات التعليم 

البنية المعرفية لمحتويات المناهج في ضوء الوحدات السابق اإلشارة إليها والمتمثلة في الحقـائق  و

وقد تناول بعضهم بالشرح والتفصيل نواتج التعلم التي ينبغي أن يكتسـبها طالـب   . الخ.. والمفاهيم

  .يسمى بتوصيف المقرر الجامعة بعد دراسته للمقرر، أو ما

وفى ضوء مواصفات الخريج التى تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية والنفسـحركية، ال  

يتم  تصميم مصفوفة المقرر الدراسي من البنية المعرفية فقط، ولكنها تتضمن المهـارات الذهنيـة   

  .والعملية أو المهنية وكذا  المهارات العامة، وذلك على النحو التالى

  

  وفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسيمصف

  ...............المقرر

  مهارات عامة  مهارات مهنية  مهارات ذهنية  المعارف الرئيسة  محتوى المقرر

          

          

          

  
   الدراسيالمحتوى  معايير تنظيم

الـذى   لنواتج التعلم يكون عليه اختيار المحتوى التعليمي  عضو هيئة التدريسبعد تحديد     

  :مع مراعاة ما يليوتنظيمه يتضمن المعارف والمهارات الذهنية والمهنية والعامة، 

 االرتباط بنواتج التعلم -١

 .يكون محتوى المقرر الدراسي ترجمة صادقة لنواتج التعلم المستهدفة 

 حداثة محتوى المقرر الدراسي -٢

  .المعارف والنظريات التى توصل إليها العلم حديثا المحتوى تناولي 

 التكامل الرأسي واألفقى للمعرفة -٣

يشير التكامل الرأسي إلى أن المفاهيم التي يحتويها المقرر قائمة على ما سبق للطالب تعلمـه   

، ويشير التكامل األفقي إلى تكامل المعلومات والمعارف المقررمن مفاهيم علمية خاصة بنفس 
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التي يتضمنها المقرر مع المعلومات التي تتضمنها المقررات األخرى التي يدرسها الطالب في 

  .ونفس البرنامج التعليمى نفس العام الدراسي

د وتجدر االشارة إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين جزئيات المادة ودقائقها بمـا يسـاع  

الطالب على رؤية المادة العلمية ككل متكامل بدون انفصال وكيف أن كل جزء أو موضـوع  

  . يخدم باقي الموضوعات التعليمية

تخصص الفيزياء مع تخصـص  (كما أن تكامل المادة العلمية التي يضمها تخصص ما مثل    

م تكن معروفـة  األحياء أو الكيمياء، أو على سبيل المثال استحداث بعض التخصصات التي ل

في الماضي مثل تخصص النانوتكنولوجى قد يوسع من محيط المادة لدرجة كبيرة مما يـؤدي  

 .إلى تكامل الموقف التعليمي بما يحسن من تعلم الطالب للمقرر الدراسي

 وظيفية المعرفة  -٤

وتهتم المقـررات باألفكـار والمفـاهيم      ،أي أن ترتبط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي

ساسية وطرق التفكير التي تنظم الوقائع واألحداث الحياتية، وتلبى متطلبات سوق العمل األ

 .والبحث عن فرص عمل جديدة

 للمحتوى التنظيم السيكولوجي  -٥

 محتـوى المقـرر   اختيارأن يكون نضج الطالب واهتماماته وخبراته موضع االهتمام في  أى

  . الدراسي

  للمحتوى التنظيم المنطقي    -٦

لمفاهيم والمبادئ األساسـية للمـادة   ولحسب الترتيب المنطقي للمادة ه أن يتم تنظيم يعنيو

ب وفق أساس معين يتمثل في التتابع الزمني أو غيره مـن  يترتقد يكون الالعلمية نفسها، و

    .أسس الترتيب

 التتابع -٧

تكون كل خبرة تالية مبنية على الخبرة السابقة لدى الطالب مع مراعاة اتساع وعمـق   أن

  .المحتوى

 اكتساب نواتج التعلماستمرارية  -٨

رؤية بعيدة المدى أو رؤية متسعة للمـادة   المحتوًى على أن تكون لدى الطالبأن يركز  أى 

علمه الطالب من قبـل فـي هـذه    فكما أن عليه أن يهتم بما ت .المقررالعلمية التي يضمنها في 

وتنميـة مهـارات الـتعلم     تعلم في المستقبلال على الطالبتحفيز عليه أيضا ف ،المادة العلمية 

اعتبار أن ما يقدمه من مادة تعليمية ما هي إال إعداد لـتعلم   المعلموبالتالي يكون على  الذاتى،

   .والتعلم مدى الحياة المزيد من هذه المادة في المستقبل
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 المحتوى الدراسيمرونة  -٩

طبقا للمستجدات والتغيرات التى يمكن أن يسفر عنها تقويم من آن ألخر  المحتوى يمكن تعديل

  .المحتوى

  صدق المحتوى التعليمي -١٠

يعتمد صدق المحتوى على مدى مسايرة المادة العلمية للتطور العلمي الـذي يشـهده        

بته للمعرفة المعاصرة ومساهمتها فـي  التخصص، ويعتبر المحتوى صادقاً في حالة مواك

 . المعاصرة أو تلك التي تُستجد في الحياة اإلنسانية تحل المشكال

  التوازن بين العمق والشمول  -١١

على أساسيات المادة العلمية مثـل المبـادئ والمفـاهيم     المحتوى تركيزعمق يعني بال    

ربطها بغيرها مـن المبـادئ والمفـاهيم    وواألفكار األساسية وتطبيقاتها بما يلزم لفهمها 

لشمول يعني أن يغطي المحتوى جميع أما بالنسبة ل. واألفكار مع تطبيقها في مواقف جديدة

 . المقصودة والسابق إعدادها سلفا نواتج التعلم

 بالمجتمع المحتوىارتباط    -١٢

يجب اختيار المحتوى على أساس مراعاة تحقيق أكثـر فائـدة للمجتمـع وحاجاتـه         

طالب بمتطلبات سوق العمل فمن عليه أن يتخرج الومتطلباته باإلضافة إلى ربط ما يدرسه 

تدريبه على أحدث األجهزة الطبية وكذلك أحـدث الممارسـات    أن يتمليعمل بمهنة الطب 

  . التخصصات العلمية سة وغير ذلك منوالهندوهكذا مع طالب التجارة 

  

الذى يبدأ من خالله بإعطـاء  األسلوب االستقرائي فى تناول المحتوى  المعلموقد يستخدم 

الطالب معلومات جزئية أو أمثلة، ومن هذه األمثلة يتم التوصل إلى مفهوم عام أو قاعدة، 

ء يبـدأ مـن خاللـه    الذى هو عكس االستقراوقد يستخدم األسلوب االستنباطى  .أو مبدأ

أو قاعدة، أو مبدأ أو معلومات عامة ، ويستنتجون من ذلـك   اعام ابإعطاء الطالب مفهوم

  . األمثلة أو المعلومات الجزئية

  
  تدريس حمتوى املقرر الدراسيلالتعليم والتعلم  ةاسرتاتيجي اختيار

التى تحقق أهداف  التعليم والتعلمالستراتيجيه  هيتمثل فى اختيار المعلمأحد دالئل جودة 

 طالبهوتتالءم واحتياجات وتكسب الطالب نواتج التعلم المقصودة س ومحتواه من ناحية، يدرتال

من ناحية أخرى، حيث يعج الميدان التربوى باستراتيجيات عديدة، قد يتداخل بعضها البعض، 

  . وقد يتشابه البعض منها فى تنفيذ بعض االجراءات
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التفكير  المعلمويعد اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم عمالً معقداً ، حيث يتطلب ذلك من 

والموازنة بين االستراتيجيات المتاحة فى ضوء العديد من المتغيرات المتشابكة كنواتج الـتعلم  

ـ    ن التى ينبغى أن يكتسبها الطالب ، والخبرة السابقة لديهم ، وميـولهم واسـتعداداتهم ، ويمك

عن طريق اختيار إستراتيجية مناسبة للتعليم والتعلم أن يحول المحتوى الدراسى إلـى   لألستاذ

تصورات عقلية، وأن تصبح العملية استقصاء بناء بدالً من أن تكون تلقيا سلبياً، وأن يصـبح  

. بيئة ممتدة بـدالً مـن أن تكـون مقيـدة    وأكثر خصوبة،  قاعة الدرسالمناخ االجتماعى فى 

لإلستراتيجية يتوقف على ما بحوزته من استراتيجيات، وعلـى جهـوده فـى     المعلمر واختيا

  .تطويرها وفى التوصل إلى استراتيجيات جديدة

االستراتيجيات معا، أو استخدام  الجيد يمكنه تطبيق مزيج من المعلمن ويجدر بالذكر أ

صف الذهنى وحل الع: ومن أهم هذه االستراتيجيات. ها طبقا لطبيعة نواتج التعلماحدإ

  .إلخ.....المشكالت والتعلم التعاونى

  

  : مواصفات االستراتيجية الجيدة

  .الشمول، بحيث تتضمن جميع المواقف واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعليمي  -

 .فى مواقف عديدةالمرونة والقابلية للتطوير، بحيث يمكن استخدامها   -

 .المقرر الدراسيبنواتج التعلم المستهدفة من أن ترتبط   -

 .الفروق الفردية بين الطالب مراعاة  -

 .بالمؤسسةاإلمكانات المتاحة  مراعاة  -

 .تنمية مهارات التفكير والعمليات العقلية العليا -

 تحفيز الطالب على التعلم الذاتى والتعلم لالتقان -

 .تتناسب وعدد الطالب -

  

الجيدة للتعليم والتعلم فى أن  يتمثل القاسم المشترك بين االستراتيجياتفى ضوء ذلك فإنه 

  :يكون الطالب

 .محور العملية التعليمية -

 .فاعال فى اكتساب المعلومات وليس مستقبال فحسب لها -

 .القائم على ممارسة األنشطة والمهام التعليمية -

 .دائه فى ضوء نتائج هذا التأملألطور المالمتأمل لسلوكه ومستواه و -

 .التعاونىالمستمتع بالتعلم الذاتى والتعلم  -

 .المفكر الدائم فى البحث عن المعارف، وحل المشكالت واتخاذ القرارات -
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 .للمعرفة، يسعى لمزيد من التعلم واكتساب المهارات المنتج -

  :أن يكونالمعلم  نكما تتطلب االستراتيجيات الجيدة م

 .ميسرا لعمليتى التعليم والتعلم وليس ناقال للمعرفة -

 .لطالبهالذاتى والتعاونى  حريصا على إتاحة فرص التعلم -

 .ومحققا لمواصفات الخريج الجيد حريصا على بناء الشخصية المتكاملة لهم -

 .مراعيا للفروق الفردية فيما بينهم -

- ........................... 
 

استراتيجية التعليم والتعلم وفق طبيعة نواتج التعلم المقصودة، وقد تتشابه  المعلمويتخير 

استخدام االستراتيجية الواحدة وقد تختلف طبقا لما ينبغى أن يكتسبه بعض النواتج فى 

  :فى المصفوفة التاليةعلى سبيل المثال كما هو موضح  .الطالب

  

  استراتيجيات التعليم والتعلم  نواتج التعلم

العصف 

  الذهنى

الطريقة 

  المعملية

التعلم 

  الذاتى

التعلم 

  التعاونى

...  

         √  )١(الناتج

     √      )٢(الناتج

       √    )٣(الناتج

     √      )٤(الناتج

    √        )ن(الناتج

  

  
  أنشطة التعليم والتعلم

.  محددة أو نواتج تعلم لعمل ما لتحقيق أهداف الطالبيعرف النشاط بصفة عامة بأنه ممارسة 

بهدف اكتسـابه نـواتج الـتعلم     الطالبمضمون النشاط األعمال والمهام التى يمارسها يحدد و

  .المنشودة

  :وفق خطوات محددة تشتمل على الطالبويتم التخطيط لألنشطة التعليمية التى يمارسها 

 .تحديد الهدف أو األهداف من النشاط  -

 .تحديد األدوات والمواد المستخدمة فى النشاط -
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  .تحديد إجراءات النشاط -
 
  النشاط الجيد شروط

 .ودافعيتهم الطالبيثير انتباه  -

 .الطالبيستثمر جميع حواس  -

  .الطالبأداء النشلط من قبل  يتيسر -

 .يتيح لهم فرص التفكير واالبداع -

 .يكون فى مستوى نضج الطالب ويتحدى قدراتهم -

 .يتيح فرص تنمية مهارات االتصال -

 .يضفى واقعية على عمليتى التعليم والتعلم -

  .ةيتيح فرص التدريب على اكتساب المهارات العملي -

 .ينمى مهارات العمل الفريقى -
 

القراءة، إجراء البحـوث، إجـراء   : وقد تشتمل أنشطة التعليم والتعلم إجراءات عديدة منها

وقد تكون أنشـطة  . إلخ.....تصميم ماكيت، المشروعات التجارب العملية، كتابة المقاالت،

مثال لمصفوفة نـواتج  يلى وفيما  .منواتج التعللتحقيق الطالب إثرائية أو اضافية يمارسها 

  .التعلم واألنشطة المقابلة لها

  

   أنشطة التعليم والتعلم  نواتج التعلم

بحث   مشروع

  فردى

بحث 

  جماعى

تصميم 

  برمجية

...  

         √  )١(الناتج

     √      )٢(الناتج

       √    )٣(الناتج

     √      )٤(الناتج

    √        )ن(الناتج

   التعلم تقويم نواتج
  التفصيل فى الفصل التالىنتناوله بشىء من 



 

٣١ 
  

  الفصل الرابع
   نواتج التعلمتقويم 

  مقدمة
تناولنا فى الصفحات السابقة كيفية صياغة نواتج التعلم، وكيفية اختيار وتنظيم محتوى 

وإذا كان من األهمية بمكان اكتساب الخريج نواتج . فى ضوء هذه النواتج المقرر الدراسي

عند هذا الحد، بل يكتمل هذا الدور بالتقييم المناسب  يتوقفال  المعلمالتعلم المنشودة، فإن دور 

  .لهذه النواتج

وفى ضوء ذلك يتناول هذا الفصل أغراض تقويم طالب التعليم العالى، وأساليب التقويم 

  .وكيفية اختيار االسلوب المالئم لكل ناتج من نواتج التعلم المستهدف اكتسابها للطالب

  

  طالب ال لم لدىنواتج التع أغراض تقويم
، يتمثـل  مؤسسات التعليم العـالى  طالبمتعددة لتقويم نواتج التعلم لدى هناك أغراض   

  :يأتيأهمها فيما 

 .المنشودة األكاديميةمعايير الالتعرف على مستوى تحقيق  •

توثيق ما تعلمه الطالب، واالستفادة بـه فـى شـغل وظـائف متعـددة،       •

 .وااللتحاق ببرامج الدراسات العليا

المقارنة بـين  التعرف على معدل نمو أداء  المؤسسة التعليمية من خالل  •

 .السابق والحالى والالحق الطالبمستوى أداء 

 .العاملين فيهاوالكليات و الجامعةتقديم مؤشرات لمحاسبية  •

التى أتقنها الطـالب   نواتج التعلمفى تحديد  عضو هيئة التدريسمساعدة  •

 .التى تتطلب جهدا إضافيا حتى تتحقق وتلك

 .من قبل هيئة االعتماد أو الكلية الجامعةقرارا بشأن اعتماد  اتخاذ •

ف فى عبتغذية راجعة تساعده فى تحديد جوانب القوة والضطالب التزويد  •

 .أدائه

 .والعمل وتحفيزهم لمزيد من التعلمب الطالزيادة الدافعية المستدامة لدى  •

أو اختيار مقـررات   أعلى ةدراسي فرقةإلى طالب الرخصة النتقال  تقديم •

 .دراسية معينة

فى مرحلـة الدراسـات   التنبؤ بنجاح الطالب فى دراسة مقررات دراسية  •

 .أو بالنجاح المهنى بعد ذلك العليا
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أسـاتذة  تقديم بيانات عن جودة استراتيجيات التعليم والتعلم التى يستخدمها  •

 .الجامعة

المنشـودة ومقـدار   األكاديمية عقد مقارنات بين مستوى تحقيق المعايير  •

 . ، واتخاذ قرارات بشأن تحقيق أقصى استفادةالجامعى االنفاق على التعليم

تزويد الكلية بأدلة قوية عن مدى تحقيق معايير برامجها التربوية، وجودة  •

 .أداء أعضائها وتحديد مكافآتهم وحوافزهم

   

ارة الجامعة وكلياتها مـن نتـائج   استفادة كل من الطالب واألساتذة وإد يتضح مما سبق  

 ؛تحسين مستوى أداء مدخالت وعمليات المنظومة التربوية فيألداء الطالب  نواتج التعلمتقويم 

تتمثل  التي طوير مخرجات ونواتج هذه المنظومةينعكس بدوره مرة أخرى على ت الذياألمر 

  .أداءات الطالب في

  

  تعلم اللنواتج  التقويم الحاليةوعمليات نقد أساليب 

 :الزالت أساليب وعمليات التقويم

 .الموحدة لجميع الطالب الجامعيةعلى االمتحانات  -فى الغالب–تقتصر  .١

 .استدعاء المعرفةقياس عليها يغلب  .٢

أو  التقـويم  وجود معايير واضحة ومحددة سـواء إلعـداد أدوات   فى حاجة إلى .٣

 .التطبيقها أو لتوظيف نتائجه

 . واضحة ومحددة  rubrics مقاييس تقدير تحتاج عمليات التقويم إلى  .٤

 .لجوانب شخصية الطالب تحتاج إلى مزيد من النظرة الشاملة .٥

 .ها وقتا طويال ويتطلب جهدا كبيرايستغرق إعداد .٦

نـواتج  وليس على ما حققه من  يقتصر التقويم بوجه عام على مقارنة الفرد بغيره .٧

 .منشودة للمقرر تعلم

 .للطالب المعلميقتصر التقويم على تقويم  .٨

 .األهداف المهارية والوجدانية- غالبا-أدوات التقويم ال تقيس  .٩

واألهميـة النسـبية لكـل مـن      النسبيال تراعى كثير من االختبارات الوزن  .١٠

موضوعات المحتوى واألهداف التعليميـة وتوزيـع أسـئلة االمتحانـات علـى      

 .المحتوى

إلى زيادة االهتمام بكل من الصدق والثبات والموضـوعية  أدوات التقويم تحتاج  .١١

 .والتيسير
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تكفـل إصـالح    التـي بضرورة استخدام المداخل العالى ينادى القائمون على منظومة التعليم 

 Outcomes Basedالمبنى على النـواتج   التقويمالتقويم، والتى من أهمها ما يسمى بمدخل  

Evaluation  . نـه  إحيث . محددة نواتج تعلمتصاغ فيها  التيويشير هذا المدخل إلى العملية

لتقـويم  أداءات الطالب المستهدفة، يمكن استخدام ا تمثل التي لهذه النواتجمع التحديد الواضح 

    .على نحو أفضل ألغراض تشخيصية وتكوينية وتجميعية

  

ضوء نواتج التعلم تقويماً محكى المرجع ، يركز على الكفاءة تركيـزاً   فيويكون التقويم   

المتقدم هذا المنحى من التقويم لضمان النهـوض بمسـتوى    الجامعيلذا يستخدم التعليم . كبيراً

  . وةالمرجالخريجين إلى معايير األداء 

  

  أساليب وأدوات تقويم نواتج التعلم
  :من أهمها طالب الجامعةهناك أساليب وأدوات عديدة لتقويم نواتج التعلم لدى 

  .االختبارات التحريرية - ١

 االختبارات الشفهية - ٢

 المالحظة - ٣

 االستبيانات - ٤

 المقابالت - ٥

 ملفات اإلنجاز - ٦

 تقويم األداء - ٧

 طويلة المدى المشروعات - ٨
 

  :هذه األساليب واألدواتوفيما يلى كيفية تصميم 

  

  :االختبارات التحريرية :ًأوال

، تقويم نـواتج الـتعلم  تعتبر االختبارات التحريرية أكثر أنواع االختبارات شيوعا فى 

وتستخدم االختبارات التحريرية لقيـاس  . ها كتابةأسئلة مكتوبة، ويستجيب لوفيها ٌيقدم للمتعلم 

، وطبقا لما تتضمنه هذه االختبارات مـن نـواتج    .طالبالجوانب عديدة من نواتج التعلم لدى 

  : تعلم يمكن أن يطلق عليها
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   تحصيل اختبارات-أ

لمـواد   البنيـة المعرفيـة  المتعلقـة ب نواتج التعلم لطالب التحصيل وهى اختبارات تقيس 

 .إلـخ ...والتاريخ ، ومنها اختبارات تحصيل اللغة العربية والرياضيات والعلومالتخصص

لتقـويم   أعضاء هيئـة التـدريس  وهذا النوع من االختبارات هو األكثر استخداما من قبل 

  .تحصيل الطالب للمقررات موضع الدراسة

  العقليةختبارات الا-ب

، وتمثـل هـذه   طالب اللدى العمليات العقلية /المهارات/ القدراتوهى اختبارات تقيس 

بالجوانب العقلية أو الذهنية لمواصـفات  المتعلقة العمليات والمهارات بعض نواتج التعلم 

 اتخاذ القرار، ، وحل المشكالت، التفكير الناقد،العلميالتفكير : ، ومنها اختباراتالخريج

  .اإلبداعيالتفكير و

  الشخصية واالجتماعيةاالختبارات  -ج

أو وهى اختبارات تقيس نواتج التعلم المرتبطـة بالجوانـب الوجدانيـة والشخصـية     

ومنها اختبارات القيم، والميول، واالتجاهات، والتصرف فى المواقـف  الجوانب العامة 

  . إلخ ....الحياتية
  

ختلف مسميات االختبارات التحريرية طبقا للهـدف منهـا،   وتجدر اإلشارة إلى أنه قد ت

غة لمقرر اللطالب الكان الهدف من االختبار هو قياس نواتج التعلم المرتبطة بتحصيل فإذا 

كان الهدف من االختبار هـو  اختبار تحصيل لغة إنجليزية، وإذا  ىسم، عندئذ ياإلنجليزية 

هـو   اختبار التفكير الناقد، وإذا كان الهدف منها فيطلق عليهتقويم مهارات التفكير الناقد، 

اختبار حل المشكالت وإذا كان الهدف منها تقويم بعض  وهتقويم مهارات حل المشكالت ف

  .وهكذا اختبار القيم عندئذ يسمىفتعلم المرتبطة بالجوانب الوجدانية كالقيم ، نواتج ال

  

  تصميم االختبارات التحريرية

  :يتحدد فيها التي يمر تصميم االختبار التحريري بالمراحل اآلتية

 .مجال القياس -١

مـادة معينـة، أم    فيالتعرف عما إذا كان الهدف هو قياس التحصيل الدراسي يتم 

 لفرقـة مهارات التفكير، أم بعض الجوانب الوجدانية كالقيم واالتجاهـات، وذلـك   

  .ةمعين ةدراسي
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ونتناول فيما يلى أكثر االختبارات شيوعا فى االستخدام وهو االختبـار التحصـيلى   

فى نهايـة فصـل دراسـي أو بعـد دراسـة الطالـب        المعلمالذى يمكن أن يعده 

 .لموضوعات معينة

  .الكيمياء النووية في العلومطالب كلية تحصيل : مجال القياس: مثال

 .الهدف العام  للقياس -٢

وحـدة اإلشـعاع   فى طالب كلية العلوم قياس تحصيل : الهدف العام من االختبار :مثال

 .الطبيعى

  .نواتج التعلم -٣

نواتج الـتعلم الـذى    المعلميحدد المستهدف تقويمه،  العامالهدف المجال وفى ضوء 

 .والتى تندرج تحت مظلة االشعاع الطبيعى طالباليسعى لتقويمها لدى 

  .االشعاع الطبيعىالتى تندرج تحت مظلة  لنواتج التعلمأمثلة لبعض 

  .خصائص اإلشعاعات غير المرئية طالب يتعرف ال ♦

 .يستنتج التحوالت المترتبة على خاصية االشعاع ♦

 .غير المرئيةيقترح استخدامات لإلشعاعات  ♦

 .المحتوى المراد قياسه -٤

الدراسي المستهدف قياس تحصـيل الطالـب    محتوى المقرروذلك بالتعرف على  

إذا كان الهدف مـن االختبـار قيـاس    وذلك  للمعارف والمعلومات المتضمنة بها 

 .التحصيل الدراسي

 .اإلشعاع الطبيعى موضوعات: محتوى االختبار :مثال

 :إعداد جدول المواصفات -٥

المسـتهدف   ونـواتج الـتعلم  للموضوعات  النسبييستهدف هذا الجدول تحديد الوزن  

 طالب الجامعةلتقويم تحقيق  إعداد اختبار المعلم، حيث يتعذر على طالب التقويمها لدى 

وخاصة إذا كان االختبار هو امتحان الفصل الدراسـي،  ، المستهدفة نواتج التعلملجميع  

طبقا ألهميـة دراسـتها والهـدف     من نواتج التعلم امحدد اعدد المعلميتخير فيمكن أن 

وفيما يلـى   -االمستهدف قياسه نواتج التعلمبشرط تغطية وشمول  -المنشود من تقويمها

 .مخطط لجدول مواصفات 
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 مخطط لجدول مواصفات 
 

  نواتج التعلم

  المحتوى
 النسبة المئوية  التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر

                

                

                

                النسبة المئوية

  

للمستويات المعرفية قد تعتمد على عدة اعتبارات من النسبة المئوية  أنوتجدر اإلشارة إلى 

  :أهمها

 يستهدف قياس مهارات التفكير المعلم، فإذا كان الهدف من إجراء تطبيق االختبار •

المتوقع زيادة نسبة المستويات العليا مـن  ، فإن الطاقة النوويةخالل تدريس  العليا

 .األهداف اإلجرائية

 ).تشخيص/تجميعي/تكويني/قبلي(نوع االختبار •

 ...)متفوقين/طالب عاديين(تقويم أدائها  طبيعة ومستوى العينة المستهدف •
 
   تهاصياغو ناتج من نواتج التعلمالمقابلة لكل  أنواع األسئلةتحديد  -٦

ضـوء   فـي ويصـيغه   ناتج تعلميقيس كل  الذيالسؤال أو البند المعلم يحدد حيث  

  :يوضح ذلك مثاال التاليويبين الجدول . معايير صياغة األسئلة الجيدة

  

  لناتج التعلملبند المقابل ا

  البند المستوى المعرفى ناتج تعلم

 المشعةيعطى أمثلة للمواد 

  .األكثر انتشارا

كتب أكبر عدد ممكن من المواد ا  .فهم

  .........المشعة األكثر انتشارا

٧-  
 : وضع تعليمات االختبار -٨

عند اإلجابة  مع طالب التعليمات االختبار فى صورة مألوفة يهتدى بها  المعلميعد 

 :مراعاة

  .استخدام أسلوب لغوى مالئم ♦

 .تحديد طريقة اإلجابة تحديدا دقيقا ♦
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 .لتوضيح كيفية الحل محلوال تضمين التعليمات مثاال ♦

 .زمن اإلجابة تحديد ♦

  
 

  صياغة األسئلة الجيدة
 لمواصـفات الخـريج  لألسئلة دور مهم فى تقويم نواتج تعلم الطالب، وتحديد مستوى تحقيقهم   

الجيد؛ لذا تعد مهارة صياغة األسئلة أحد أهم المعايير التى ينبغى أن تكون ضمن معايير جودة 

عوامل ال دخل له بهـا كعـدم وضـوح    ، حتى ال يعزو مستوى أداء الطالب إلى المعلمأداء 

تعليمات السؤال أو عدم وضوح المطلوب منه، أو عدم مراعاة الشروط األخـرى للصـياغة   

   .وفيما يلى أنواع أسئلة االختبارات ومعايير ومؤشرات جودة صياغتها .الجيدة للسؤال

  

  productionأسئلة إنتاج االستجابة

إجابته عن السؤال أو المشكلة التى تطرح عليـه،  طالب اليتطلب هذا النوع أن يعطى 

    .أسئلة المقالو الصور والرسومو أسئلة اإلكمال: ومن هذه األسئلة
 
  selectionأسئلة اختيار االستجابة 

للمشكلة، وعليـه   عدة إجابات للسؤال أو حلوال للطالبفى هذا النوع من األسئلة تقدم   

أن يتخير اإلجابة أو الحل الصحيح من بينها أو أفضل هذه اإلجابات وتسـمى هـذه   

األسئلة باألسئلة الموضوعية ألنهـا تتسـم بموضـوعية التصـحيح، أى ال يختلـف      

  :وتقسم هذه الفئة إلى األنواع اآلتية. تصحيحها من فرد آلخر

  .االختيار من متعدد - ١

 .الصواب والخطأ - ٢

 .المزاوجة - ٣

 .إعادة الترتيب - ٤

فى كل فئة مـن الفئـات السـابقة،    األسئلة بعض أنواع صياغة ر يياوفيما يلى عرض مع

  .والمؤشرات التى تندرج تحت مظلة كل معيار من هذه المعايير

  أسئلة إنتاج االستجابة

 أسئلة اإلكمال -١

يعطى للطالب فى هذه األسئلة عبارة حذفت فيها بعـض الكلمـات أو األعـداد أو    

  .الرموز ويطلب منه استكمال الناقص
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  معيار جودة صياغة أسئلة اإلكمال

  أن تقيس مهارة الطالب فى وضع الكلمة المناسبة فى الفراغ الذى يكمل العبارة المعطاة 
  

  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة اإلكمال

 .وضع الفراغ قرب نهاية العبارة ♦

 .تحذف الكلمة المهمة من العبارة ♦

 .بنصها من الكتاب عدم وضع العبارة ♦

 وجود فراغ أو اثنين على األكثر فقط فى العبارة ♦

 .تساوى عدد الفراغات فى البنود ♦

 .توجد إجابة واحدة فقط للفراغ ♦
 

  .أسئلة المقال -٢

  فقرات، وتشـتمل   أفكار أوأن ينتج عدة جمل أو طالب الطلب من فى هذه األسئلة، ي

، ناقش، وضح، بـين، علـل،   انقد، اشرح: هذه األسئلة على أسئلة تبدأ بكلمات مثل

  . قارن

وقد تتطلب األسئلة إجابة قصيرة قد تكون عبارة أو أكثر، وقد تتطلب إجابة طويلة قد 

  .تصل إلى عدة فقرات

  معيار جودة صياغة أسئلة المقال

صـورة   في، وتقديمها فكارالتعبير عن المعلومات والمعارف واألأن تقيس مهارة الطالب فى 

  .ة صحيحةمنظمة ومنطقي

  

  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة المقال

يجب أن يكون السؤال واضحا ومحددا بحيث تكون المشكلة التى يطرحها واحدة فـى   ♦

 .بالطالأذهان 

 .إلخ كلما أمكن...من، متى، اذكر، : تجنب استخدام كلمات مرتبطة بالتذكر مثل ♦

لمـاذا،  : مثل التفكيريفضل استخدام عبارات من شأنها أن تقيس المستويات العليا من  ♦

 .إلخ، وذلك طبقا لنواتج التعلم...اشرح، قارن، اربط، فسر، انقد،

 .rubrics بمقاييس التقديرطالب الإعالم  ♦
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  مميزات األسئلة المقالية

تتميز األسئلة المقالية بعدة مميزات من أهمها إتاحة الفرصة للطالب إلظهار إمكانياتـه مـن      

  :حيث

  .وترتيبها فى سياق متسقتنظيم األفكار  ♦

 .نقد األفكار وتقويمها ♦

 .التعبير عن وجهات نظره ♦

 .تخير المهم من نقاط من جوانب اإلجابة ♦

 .اإلجابة دون تخمين ♦

 ال تتطلب وقتا وجهدا فى اإلعداد ♦

  عيوب األسئلة المقالية

وإنما تركز علـى أجـزاء    محتوى المقرر الدراسي،غير شاملة ال تغطى وال تشمل  ♦

ا يفسح المجال أمام الطالب للحظ والمصادفة وبذل الجهد فى توقع أسـئلة  محدودة مم

 .االمتحان بدال من بذله فى االستيعاب

غير موضوعية وغير عادلة حيث يختلف تقدير المصححين فى إعطاء الدرجة بل قد  ♦

 .يختلف المصحح نفسه مع نفسه من وقت آلخر

 .تستغرق وقتا طويال فى تقدير الدرجة عليها ♦

تكون صياغتها واضحة فى كثير من األحيان مما يوقع الطالب فى التخمين عما هو ال  ♦

 .مطلوب منه بدقة
 
  القصيرة يةسئلة المقالاأل

تكون على هيئة أسئلة مقالية قصيرة تغطى قدرا كبيرا من المقرر وهى بذلك تتغلب علـى  

وينبغى االهتمام بوضـوح الصـياغة   . قصور األسئلة المقالية التقليدية وال تغفل مميزاتها

   .لتقدير الدرجة مقاييس تقديرووضع 

  

  selectionأسئلة اختيار االستجابة
  

   multiple choice questions أسئلة االختيار من متعدد -١
 

تعتبر أسئلة االختيار من متعدد أكثر األسئلة الموضوعية شيوعا، وتقيس بكفـاءة    

نواتج التعلم، ويتكون السؤال من مشكلة قد تصاغ فى صورة سـؤال مباشـر أو   

وقائمة من الحلول المقترحة  stemعبارة ناقصة تسمى الجذر أو المتن أو األصل 

ويطلب من المفحوص أو الطالب قراءة متن السـؤال   alternativesتسمى البدائل
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وقائمة البدائل، وانتقاء البديل الصحيح أو األفضل، والبديل الصحيح فى كل سؤال 

،  distracters، بينما تسمى البدائل االختيارية بالمشتتات answerيسمى اإلجابة 

    .أى تشتيت هؤالء الذين فى شك من اإلجابة الصحيحة

  

  معيار جودة صياغة أسئلة االختيار من متعدد

  .أن تقيس األسئلة مهارة الطالب فى اختيار اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المقترحة للسؤال  

  :مؤشرات جودة متن السؤال

  :جذر سؤال االختيار من متعدد/ينبغى توافر المؤشرات اآلتية فى متن  

  .قصيرة، صحيحة لغوًياتكون صياغة متن السؤال واضحة، دقيقة،  ♦

 .تجنب التلميح أو اإليحاء باإلجابة الصحيحة فى متن السؤال ♦

 .تجنب صيغة النفى كلما أمكن ذلك ♦

 .يتضمن متن السؤال جميع الكلمات التى تتكرر فى جميع البدائل المقترحة ♦

يتضمن متن السؤال المفهوم أو المصطلح إذا كان الهدف من السـؤال تعريـف هـذا     ♦

 .المفهوم

 .كانية اإلجابة عن السؤال دون النظر للبدائلإم ♦

  :مؤشرات جودة بدائل السؤال

 .تكون هناك إجابة واحدة فقط صحيحة أو مفضلة ♦

 .تتجانس البدائل فى محتواها وترتبط بمجال السؤال ♦

 .تعتمد البدائل على األخطاء الناشئة من نقص المعلومات أو الفهم الخاطىء ♦

 .طالبالخدمة فى البدائل معروفة كلها لدى تكون المصطلحات والكلمات المست ♦

 .تجنب االرتباطات اللفظية بين متن السؤال واإلجابة الصحيحة ♦

 "كل ما سبق خطأ" ، أو "صحيح كل ما سبق/جميع "تجنب استخدام عبارات  ♦

توزيع اإلجابة الصحيحة على المواقع المختلفة للبـدائل توزيعـا متسـاويا وبشـكل      ♦

 .عشوائى

 .لطالب الجامعةبدائل ) ٥(إلى ) ٤(يتراوح عدد البدائل ما بين  ♦

يجب آال تكون اإلجابة الصحيحة أطول من المشتتات، أى تتضمن جميع البدائل نفـس   ♦

 .عدد الكلمات تقريبا
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  أسئلة االختيار من متعدد المطورة

إذا أحسن صياغة أسئلة االختيار من متعدد، يمكن أن تكون أداة تقويم فعالة فى قيـاس  

ويمكـن  . نواتج التعلم، ويمكن استخدامها فى قياس مهارات التفكير العليا على نحو جيد

من الطالب تبريـر اختيـار    المعلمأن يتم صياغتها صياغة مفتوحة النهاية، وأن يطلب 

  . ااإلجابة التى تم اختياره

  

    true-falseأسئلة الصواب والخطأ -٢

فيها أن طالب التتكون أسئلة الصواب والخطأ من مجموعة من العبارات، ويطلب من 

إذا ) ×(إذا كانت العبارة صـحيحة، وعالمـة   ) √(يقرأ كل عبارة جيدا، ويضع أمامها عالمة 

وتتميز تلك  وهى بذلك حالة خاصة من أسئلة االختيار من متعدد، كانت العبارة غير صحيحة،

األسئلة بأنها تغطى مساحة كبيرة من المحتوى، وسـهلة اإلعـداد والصـياغة، موضـوعية     

  .ومن ثم فقد طورت هذه األسئلة. التصحيح، ولكنها عالية التخمين

  أسئلة الصواب والخطأ المطورة

هذا النوع من األسئلة، فقد تم تطويرها ، بأن يكتب نظرا لزيادة فرص تخمين اإلجابة في   

   .طالب تبريره لإلجابة الصواب أو الخطأال

  

   matchingأسئلة المزاوجة -٣

ـ تتكون أسئلة المزاوجة من قائمتين متوازيتين تحتوى كل منه   ا علـى مجموعـة مـن    م

تتألف منهـا   التيالعبارات أو الرموز أو الكلمات أو الصور أو األشكال وتسمى العناصر 

يختـار منهـا الطالـب     التـي وتسمى المفـردات   premisesالقائمة األولى بالمقدمات 

 فـي من الحقائق المرتبطة  اكبير اوتقيس أسئلة المزاوجة مقدار responsesباالستجابات 

  .زمن قصير نسبيا

  

  معيار جودة صياغة أسئلة المزاوجة

قـائمتين تتضـمن    فيالترابط بين المعلومات الموجودة  فيأن تقيس األسئلة مهارة الطالب 

  .وتتضمن الثانية إجاباتها أسئلة،القائمة األولى 

  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة المزاوجة

 .تتضمن نفس الموضوع حتى تكون االستجابات متجانسة أيتجانس المقدمات معا،  ♦

 .يتضمن السؤال مقدمات واستجابات قصيرة قدر اإلمكان ♦

 .عدد االستجابات عن عدد المقدمات بمقدار ثالثة عناصر على األقل زيادة ♦



 

٤٢ 
  

حين تكتب االسـتجابات   في، إلخ..٣، ٢، ١تكتب المقدمات إلى اليمين وتأخذ أرقاما  ♦

 .إلخ...إلى اليسار ومرقمة بحروف أ ، ب، ج

 .ترتب المقدمات واالستجابات ترتيبا منطقيا ♦

 .قدمات يكتب فيه رموز االستجاباتوضع قوسين إلى جانب كل رقم من أرقام الم ♦

 .نفس الصفحة فيكتابة السؤال مكتمال  ♦

   .استخدام المصطلحات الكمية بدال من الكيفية ♦

  أسئلة إعادة الترتيب-٤

عددا من الكلمـات أو المصـطلحات أو األحـداث أو     هذه األسئلة فيطالب اليعطى 

  . ويطلب منه ترتيبها وفق نظام معين... اريخ أو العمليات وغيرهاوالت

  معيار جودة صياغة أسئلة إعادة الترتيب

  .األفكار وفق نظام محدد/ المعلومات/ترتيب األحداث فيأن تقيس األسئلة مهارة الطالب 

  :مؤشرات جودة صياغة أسئلة إعادة الترتيب

  .واحداً يقيس السؤال هدفاً ♦

 .عشوائياً توزيع عناصر السؤال توزيعاً ♦

 .عنصراً) ٩-٥( حوالياحتواء السؤال على  ♦

 .وجود فواصل واضحة بين عناصر السؤال ♦
 

  مميزات أسئلة اختيار االستجابة

  :تتميز أسئلة اختيار االستجابة بعدة مميزات من أهمها

  .موضوعية التصحيح ♦

  .تغطى أجزاء كثيرة من المحتوى ♦

  .سهلة التصحيح ♦

 .اإلجابة فيتستغرق وقتا أقل  ♦

  :عيوب أسئلة اختيار االستجابة

 .صياغتها فيتتطلب جهدا كبيرا  ♦

 .ظيمنالكتابة والت فيال تقيس مهارة الطالب  ♦

 .يزداد فيها احتمال اإلجابة بالتخمين ♦

وتجدر اإلشارة إلى أنه من األهمية بمكان أن تتضمن االختبارات التحريرية كل من األسـئلة  

وأن  .واألسئلة المتعلقة بإنتاج االستجابة للجمع بين مزايا النـوعين  االستجابةباختيار المتعلقة 



 

٤٣ 
  

االختبارات التحريرية والشفهية لقياس مستوى  فييمكنه استخدام جميع األنواع السابقة المعلم 

  .طالبالأداء 

  

  فهيةـارات الشـاالختب:  اًـثاني

ليجيب عنهـا بطريقـة    الطالب،أسئلة على المعلم هذا النوع من االختبارات يطرح  في 

 المعرفيـة السـابق  جميع المسـتويات   ةتضمنمسئلة األأيضا هذه المعلم شفهية، ويطرح 

  :ية ومؤشراتههوفيما يلى معيار جودة طرح األسئلة الشف. اإلشارة إليها

  للطالبمعيار توجيه األسئلة الشفهية 

  .إلقاء اإلجابة شفهيا فيأن تقيس األسئلة مهارة الطالب   

  :مؤشرات جودة توجيه األسئلة الشفهية

  .للطالبتوفير مناخ آمن عند توجيه السؤال  ♦

 .وضوح صياغة السؤال، وإعادة صياغته إذا لم يتضح للمتعلم ♦

 .إعطاء وقت للتفكير قبل طلب اإلجابة ♦

 .عن موضوع السؤال أثناء اإلجابة إال إذا ابتعدت بعيداًطالب العدم مقاطعة  ♦

 .ذلك فياإلجابة إذا رغب  فيباالسترسال  للطالبالسماح  ♦

 ...)ذكر المفيدا–كفى –خطأ (عدم التعليق على اإلجابة بكلمات محبطة  ♦

هل من  - ماذا تقصد( اإلجابة  راسبر أغوطرح مزيد من األسئلة تيسر عملية  ♦

   ...)أسباب أخرى
 

  :فهيةـئلة الشـزات األسـممي

  .سهولة تطبيقها ♦

 .ماديا مقارنة باالختبارات التحريريةغير مكلفة  ♦

 .تسمح للطالب بتعديل إجابته ♦

  .مهارات التحدث واالستماعطالب الاكتساب  ♦

  :فهيةـئلة الشـوب األسـعي

 .طالبالتقدير إجابات  فيالذاتية  -

 .صعوبة استخدامها مع األعداد الكبيرة للطالب -

  .تأثر إجابات الطالب بخصائصه الشخصية كالخجل والتردد -

  

  



 

٤٤ 
  

  ةــالمالحظ:  اًثـثال

مـن أهـم أدوات   وهى . سلوك أو للظاهرة ألداء أو للهي المشاهدة العيانية لتعتبر المالحظة   

المالحظة يتم وصف  أسلوب، فعن طريق مؤسسات التعليم العالىطالب نواتج التعلم لدى تقويم 

 .المواقف الطبيعية، والتعرف على ما يتوافر لديه من نواتج تعلـم  فيفعال طالب الما يقوم به 

  .والوجدانية ةالنفس حركيقياس الجوانب  فيويستخدم أسلوب المالحظة 

  معيار استخدام المالحظة بمهارة

  .طبيعيموقف  في للطالب الفعليأن تقيس األداء   

  :مؤشرات جودة  استخدام المالحظة بمهارة

 .مالحظتها بوضوح ينبغي التيتحديد نواتج التعلم  ♦

 .تتم فيه عملية المالحظة الذيتحديد الموقع  ♦

 .ال تختلف نتائج المالحظة باختالف المقوم ♦

 .تتسق إجراءات المالحظة مع ما هو متوقع أدائه ♦

حتى ال يختلف فهمها من مقوم أو المهارات التى يؤديها وضوح صياغة الخطوات  ♦

 .إلى آخر

  .كتابةتسجل نتائج المالحظات  ♦
 

  :خطوات بناء قوائم المالحظة

بناء قائمـة المالحظـة علـى     يتملنواتج التعلم  حالة المهارات العملية أو النفس حركية في

  :النحو اآلتى

أو إلى خطوات مفصلة لدى الطالب رها سيم المهارة العملية المطلوب اختباتق ♦

 .فى المقرر الدراسي يتفق عليها المتخصصونمهارات فرعية 

 شكل قائمة فيمرتبة تكتب هذه الخطوات  ♦

يوضع أمام كل خطوة من خطوات القائمة مربعين يخصص أحدهما لتسجيل األداء  ♦

 .الصواب واآلخر لألداء الخطأ

بالصواب أو الخطأ أمام كل خطوة يؤديها  القائم بالتقويم المعلمأو  يؤشر المقوم ♦

 .طالبال

ل وذلك بجمع عدد الخطوات تحسب الدرجة النهائية عند االنتهاء من العم ♦

 .الصواب



 

٤٥ 
  

تحديد درجة النجاح على القائمة كما يتفق عليها الخبراء وذلك قبـل إجرائهـا وال    وينبغي

للمهارة العملية بل تستخدم أيضـا  طالب اليقتصر استخدام قائمة المالحظة على تقويم أداء 

  .تعلمها والتدريب عليها في

قوائم مالحظة بعـدد يماثـل    إلعدادالتخصص الواحد  ألعضاء هيئة تدريسوهذه دعوة 

المهارات العملية الرئيسة فى المقرر الدراسى موضع التدريس، واستخدام هذه القـوائم  

 .فى تقييم نواتج التعلم المتعلقة بالمهارات العملية

  

  لنواتج التعلم المهارية لقائمة مالحظة :مثال

لمالحظة أداء الطالب فى معمل  المعلموفيما يلى مثال لقائمة مالحظة، يمكن أن يستخدمها   

 .كأحد نواتج التعلم الفيزياء عندما يعين قيمة مقاومة مجهولة

  

  قائمة مالحظة لتقويم مهارة الطالب فى تعيين قيمة مقاومة مجهولة

  ال  نعم العمليات

   .الدائرة الكهربية المستخدمةيتخير األدوات المالئمة لتصميم  -١

   .الدائرة في التوازييصل الفولتميتر على  -٢

   .الدائرة في التوالييصل األميتر على  -٣

   .يصل المقاومة المراد تعيين قيمتها بالدائرة -٤

   .لمرور التيار الكهربييستخدم المفتاح -٥

   .الجهديعين القراءة األولية لكل من شدة التيار وفرق  -٦

   .يغير قيم المقاومة المتغيرة بالدائرة -٧

كل مرة يغير فيها  فييعين قراءة كل من الفولتميتر واألميتر -٨

 .قيم المقاومة المتغيرة

  

   .جدول نتائج كل من شدة التيار وفرق الجهد  فييدون -٩

   .يحسب قيمة المقاومة المجهولة  -١٠

   .فى المكان المخصص لها يكتب وحدة قياس المقاومة -١١

 
المالحظة على قياس الجوانب العملية، ولكنه يمتد أيضـا   أسلوبوال يقتصر استخدام                                                                                                     

بطاقـات   فـي كما يتمثـل ذلـك    للطالب أو العامة واالجتماعية الجوانب الوجدانية إلى قياس

  :اآلتيويتم بناء بطاقة المالحظة على النحو . المالحظة

 .تحديد نواتج التعلم فى المجال الوجدانى أو العام المراد قياسه ♦



 

٤٦ 
  

 .النواتج تحدد عينة من المواقف التى تتمثل فيها هذه ♦

 .تحدد عينة من السلوك فى هذه المواقف ♦

 ).نادرا –أحيانا -غالبا(  مقاييس تقديرتحدد أمام كل سلوك  ♦

 .طبقا لما يالحظه من مستوى جودة طالب المستوى أداء  علىيؤشر المقوم  ♦

ويقابـل  ) ٣(الدرجـة   غالباتجمع الدرجات المقابلة لكل خطوة، حيث يقابل المستوى  ♦

  .وفق هذا التدريجطالب ال، وتحتسب درجة )١(الدرجة  نادراالمستوى 
 

  :لنواتج التعلم الوجدانية مالحظة لبطاقة :مثال

المتعلقـة   تعلمالنواتج لمالحظة  المعلموفيما يلى مثال لقائمة مالحظة، يمكن أن يستخدمها   

  قاعة الدرس فيتتم  التياألنشطة  فيبمشاركة الطالب 

  

  قاعة الدرس فيتتم  التياألنشطة  فيمدى مشاركة الطالب مالحظة  بطاقة

  

 نادراً  أحياناً دائماً العمليات

    .موضوع المناقشة في انتباههيركز  - ١

    .يصغى بنشاط لموضوع المناقشة - ٢

     .يدون مالحظات عن موضوع المناقشة - ٣

    .التوقيت المناسب فييسأل عن بعض المعلومات  - ٤

    .موضوع النقاش بأفكار قيمة فييسهم  - ٥

    .يتجنب االستحواذ على المناقشة - ٦

٧ -...............................     

  

  مميزات استخدام أسلوب المالحظة

  :يليمن أهم مميزات استخدام أسلوب المالحظة ما   

 :منها، مواصفات الخريجمختلف  فيتقويم نواتج التعلم المتمثلة  •

  .مواقف جديدة فيالبنية المعرفية كتطبيق المعارف والمعلومات  ◊

 .واتخاذ القرار كممارسة مهارات التفكير وحل المشكالت العقليةالمهارات  ◊

 .المهارات العملية واليدوية كمهارات القياس ورسم الخرائط ◊

 .والتقديم التحدث واالستماع االتصال، مهارات ◊

 .اآلخر الرأيواحترام  الجوانب الوجدانية كاالتجاهات والقيم ◊



 

٤٧ 
  

 .تدوين السلوك كما يحدث فعال •

 .التأكد من صحة ما يقرره الفرد أنه يقوم بعمله •

  :أسلوب المالحظة عيوب استخدام

  .صعوبة ضبط الوقت الالزم للمالحظة •

 .للمالحظة الجامعةيصعب إخضاع ما يفعله الطالب خارج  •

صعوبة استخدامها مع األعداد الكبيرة من الطالب، حيث يتطلـب اسـتخدام أسـلوب     •

حالة تقـويم نـواتج الـتعلم     فيعلى حدة خاصة  طالبالمالحظة، مالحظة أداء كل 

 .المهارية

لـألداء المسـتهدف،    الفعليمالحظة للتقويم استخدام أدوات ال وتجدر اإلشارة إلى أهمية  

   .على موضوعية التقويم وصدقه وثباتهالمالحظ حيث تساعد 

  

  االستبيانات:  اًـرابع

وذلك  التعلم، في نواتجيعرف االستبيان بأنه أداة لتجميع البيانات ذات الصلة بجوانب معينة 

ويختلف  .يتضمنها االستبيان التيإجابته عن األسئلة  فيلفظيا طالب العن طريق ما يقرره 

حين تقـيس المالحظـة    فيأن االستبيان يقيس ما يقرره الفرد،  فياالستبيان عن المالحظة 

 اني، أما االستبطالب البطاقة المالحظة تكون في يد الفاحص وهو يالحظ و. له الفعلياألداء 

  .نفسه طالب اليكون في يد ف

يتضمنها االستبيان على الهدف من اسـتخدامه، فقـد تسـتهدف     التيوتتوقف أنواع األسئلة 

وقد تستهدف التعرف على اتجاهـات   مستقبلية،األسئلة استدعاء معلومات سابقة أو حالية أو 

  .ه عن الدراسة بالكليةأو مدى رضائ الفرد

  

  :الجيدمؤشرات جودة تصميم االستبيان 

  .ليصياغة البنود على نحو دقيق وواضح  ال يحتمل التأو ♦

 .تضمين البند فكرة واحدة ♦

 .لطالباالبنود مع مستوى  مقروئيةمة مالء ♦

 .تجنب العناصر الموحية لإلجابة ♦

  .تجنب األسئلة غير المقبولة اجتماعيا ♦

  

  

  



 

٤٨ 
  

  االستبياناتواع ـأن

  .استبيانات مفتوحة- ١
كل سؤال منها فراغ يدون فيه الفرد إجابته  بهذا النوع عدد من األسئلة، يعق يتضمن  

  .وفقا لتعليمات االستبيان

  :لألسئلة المفتوحة :أمثلة

  ............ كليتىأري  ♦

 ماذا يعجبك فى المقررات التى تدرسها؟ ♦

  الصحراوية؟ لألراضياستثمار مصر  فيما رأيك  ♦

  :المفتوحة االستباناتمميزات 

 .التعبير بألفاظه عن موقفه ومشاعره في الطالب/المستجيبحرية  ♦

  .القائم على التقويماالستجابة دون توجيه من  ♦

   :المفتوحة االستباناتعيوب 

  .تتطلب اإلجابة عليه وقتا كبيرا ♦

  .يتطلب تصحيحه وتحليل استجاباته وقتا وجهدا ♦

  استبيانات مقيدة- ٢
البديلـة، أقلهـا اثنتـين،     اإلجاباتمن األسئلة، لكل منها عدد من  اًكبير اتتضمن عدد

وتوجـد  .االستبيان فيللتعليمات الواردة  وعلى المستجيب أن يتخير إجابة واحدة أو أكثر طبقاً

  :منها االستباناتعدة طرق لتصميم هذه 

 :ن ين بديلتيإجابت معهتقديم السؤال و  -أ 

  :مثال

  وجيا؟هل توافق على دراسة مادة التكنول

  )(  ال)      ( نعم

تقديم السؤال ومعه أكثر من إجابتين بديلتين وعلى المستجيب أن يتخيـر إجابـة     -ب 

 :بينهاواحدة من 

  :مثال

  ؟أساتذتهممؤشر لجودة أداء  الطالبما درجة موافقتك على أن جودة أداء 

  غير موافق(  )   غير متأكد (  ) موافق 

إجابـات طبقـا للمرحلـة العمريـة     ) ٧(إلى  )٣(وقد يتراوح عدد هذه اإلجابات من 

  .للمستجيب



 

٤٩ 
  

تقديم السؤال ومعه أكثر من إجابتين وعلى المستجيب أن يتخير إجابة واحـدة أو     -ج 

 :أكثر طبقا لوجهة نظره

  :مثال

، مؤسسات التعليم العـالى لطالب  األكاديميضعف المستوى فيما يلى عدد من أسباب 

  األكثر مسئولية عن ذلك؟ تخير ثالثة أسباب تعتقد أنها األسباب

  .الوضع االقتصادي للطالبضعف مستوى  ♦

 .عن طالبهم أعضاء هيئة التدريسانشغال  ♦

 .الجامعية وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة المقرراتضعف  ♦

 .الجامعيالتعليم  فيالحديثة قصور استخدام الوسائل التعليمية  ♦

 .العالىكثرة عدد الطالب الملتحقين بالتعليم  ♦

 .انشغال طالب الجامعة بالعمل ♦

 .ضعف فرص العمل بعد التخرج ♦

  

  :المقيدة االستباناتمميزات 

 . سهولة تصنيف استجابات المفحوصين ♦

 االستجابة فيال تتطلب وقتا وجهدا  ♦

في أماكن مختلفـة وذلـك إلمكانيـة    ب الطاليمكن تطبيقها علي عدد كبير من  ♦

  .االلكترونيإرسالها بالبريد العادي أو 

  :المقيدة االستباناتعيوب 

 .الرأيالحد من حرية التعبير عن  ♦

 .تعبر عن وجهة نظره التيقد ال يجد المفحوص االستجابة  ♦

 .قد يتخير المستجيب اإلجابة المرغوبة وليست الفعلية له ♦
 

  مفتوحة-استبيانات مقيدة-٣

 المعلـم ، ويمكن أن يصـممها  بين مزايا النوعين السابقين االستباناتيجمع هذا النوع من 

ليعبر المستجيب عن أسباب اختياره  نفس االستبيان فيمقيدة، وأخرى مفتوحة بتقديم أسئلة 

  .إلجابة معينة

  

  مراحل تصميم االستبيان

  :يمر تصميم االستبيان بالمراحل اآلتية
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  :عنها باستخدام االستبيان تجميع بيانات ومعلومات ينبغي التيتحديد نواتج التعلم  - ٣

  .األنشطة المتنوعة فيعلى المشاركة اإليجابية طالب اليحرص  :مثال

  .لمحاولة التعرف على بنود هذا االستبيان الناتجالخاصة بهذا مقاييس التقدير دراسة  - ٤

، وتتم باإلضافة إلى الخطوة السابقة بغية إعداد بنود االستبيان، لدراسة االستطالعيةا - ٥

أو القائم بالتقويم مقابالت مع طالبه ويطرح عليهم أسئلة مفتوحـة   المعلمويعقد فيها 

يحرص الطالب على المشاركة اإليجابية فيها؟  التيما األنشطة : قد يكون من بينها

  على المشاركة اإليجابية فيها؟ ولماذا؟ الكليةمدى يقبل طالب  أيإلى 

  .تحويل إجابات األسئلة المفتوحة إلى إجابات مقيدة لها عدد محدود من اإلجابات-٤

  :إعداد الصورة األولية لالستبيان،  وتتضمن -٥

وبيانات  ،اإلجابةتشتمل على عنوان االستبيان، واسم مؤلفه، وتعليمات : صفحة العنوان -أ

  .إلخ…، والنوعيةالدراس فرقةبيانات أخرى كال وأي، طالب ال/لمستجيباسم اعامة تتطلب 

يوضح الجدول اآلتى مثاال لبنود استبيان اتجاه الطالب نحو المشاركة  :أسئلة االستبيان-ب

  .األنشطة اليدوية في

  

  .اليدويتقدير العمل تقيس اتجاه الطالب نحو  التي االستباناتألحد  :مثال
  غير موافق  أدرىال  موافق العبارات

        .استمتع بممارسة أي عمل بيدي -١

        .أرفع دائماً من شأن العاملين بيديهم أي عمل -٢

        .أرى أن العمل اليدوي هو أساس التقدم الصناعي للمجتمع -٣

        .أتمنى أن أتعلم بعض األعمال اليدوية في الكلية -٤

أرى أن األعمال اليدوية هي حل لمشكالت توظيف  -٥

  .الشباب

      

        .أفضل العمل في وظيفة مكتبية حتى ال أعمل بيدي -٦

أرى أن الشخص الذي يمارس عمالً يدوياً أقل شأنا من  -٧

  .غيره

      

        .أتضايق من الشخص الذي يقلل من قيمة األعمال اليدوية -٨

        .أعتقد أن األعمال اليدوية هي سبب تأخر المجتمع -٩

أتمنى قضاء كل الحصص في المعمل ألعمل  - ١٠

  .بيدي

      

        .أعتقد أن العمل اليدوي هو مضيعة للوقت - ١١

        .أكره حصص العملي ألنني أعمل بيدي - ١٢

      أتمنى أن استغل وقت فراغي في ممارسة  - ١٣
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  غير موافق  أدرىال  موافق العبارات

  .األعمال اليدوية

        .أقضى وقتاً طويالً في أداء عمل يدوى - ١٤

أحرص على الجلوس مع بعض الصناع ألتعلم  - ١٥

  .منهم

      

جهداً كبيراً دون أرى أن األعمال اليدوية تتطلب  - ١٦

  .فائدة منها

      

لتعليم بعض  اأتمنى أن تخصص الكلية ورش - ١٧

  .األعمال اليدوية

      

        .أبتعد عن مخالطة أي صانع أو عامل - ١٨

أعتقد أن العمل اليدوي هو سر تقدم اليابان  - ١٩

  .والصين

      

        .أحرص على أداء كثير من األعمال اليدوية - ٢٠

        .سماعهاأكره األعمال اليدوية بمجرد  - ٢١

يسعدني أن أقوم بصناعة كل ما أحتاجه في  - ٢٢

  . حياتي

      

م بعض األعمال أشجع كل من أعرفه على تعل - ٢٣

  .اليدوية

      

        .أرى أهمية زيادة أجور الصناع في المجتمع - ٢٤

أعتقد أن دور الصناع مثل المفكرين في  - ٢٥

  .المجتمع

      

أحاول تصليح األدوات المنزلية عندما تتوقف  - ٢٦

  .عن العمل

      

  

وتكـون الدرجـة   . موجبة وأخرى سالبة اوتجدر االشارة إلى أهمية تضمين االستبيان بنود

وتكـون درجـة    .الكلية لالستبيان هى المجموع الكلى لدرجات البنود الموجبة والسالبة معا

) موافـق  غير(فى حين تكون االستجابة للبند السالب ) ٣) (موافق(االستجابة للبند الموجب 

لكل من البنـود الموجبـة   ) ٢(فهى تقدير بالدرجة) ال أدرى(االستجابة الوسطية  ، أما) ٣(

  .والسالبة

   

  المقابالت:  اًـخامس

 بين القائم بالمقابلة ومستجيب بغرض الحصول على معلومـات تفاعلية محادثة  هيالمقابلة 

  .منه معينة
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  معيار جودة عقد المقابالت

  .جيدتعقد لتجميع بيانات هادفة على نحو   
 

  :مؤشرات جودة عقد المقابالت

 .تحديد األفراد المطلوب مقابلتهم ♦

 .اإلعداد للمقابلة وتخير الوقت المالئم لها ♦

 .طرحها أثناء المقابلة ينبغي التيتحديد األسئلة  ♦

  

 أنواع المقابالت

  :توجد عدة أنواع للمقابلة منها 

 : المقابلة المقيدة - ١

تعبـر   التيمحددة، وعلى المستجيب أن يتخير أقربها  تتضمن أسئلة لكل منها إجابات

 .ويتميز هذا النوع من المقابلة بسهولة تصنيف البيانات، وتحليلها. عن رأيه أو سلوكه

 : المقابلة المفتوحة - ٢

ويطرح فيها القائم بالمقابلة أسئلة مفتوحة غير محددة اإلجابة، وعلـى المسـتجيب أن   

ويتميز هذا النوع من المقابلة بالحصـول  . ، وآراءمن إجابات ايخبره بما يراه مناسب

صـعوبة تصـنيف   أو القائم بالمقابلـة   المعلمعلى كم كبير من البيانات، ولكن يقابل 

 .إجابات الطالب وتحليلها

 المفتوحة–المقابلة المقيدة  - ٣

 .ويجمع هذا النوع بين النوعين السابقين للمقابلة 

  :ألغراض متعددة منها المقابالت المعلموقد يستخدم 

اسـتراتيجيات   فياستطالع آراء طالبه حول موضوع معين، كالتعرف على آرائهم  ♦

  .السائد بالكليةأو المناخ  الدراسية موضع الدراسة المقررات فيتعليمهم وتعلمهم، أو 

 .دراسة وتشخيص مستوى نواتج تعلم معينة لدى الطالب ♦

 .كالثقة بالنفس، وفهم الذاتعالج بعض جوانب الشخصية لدى الطالب،  ♦

بتسجيل بيانات المقابلة كتابة أو على شريط كاسيت لالسـتفادة   المعلمويمكن أن يقوم 

  .يتم جمعها بعد ذلك التيمن البيانات 

  :خطوات إعداد المقابلة وتنفيذها

  .تحديد هدف المقابلة .١

  يد أسئلة المقابلة وترتيبها تحد .٢
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  .تحديد مكان المقابلة .٣

  .)أم بعد االنتهاء من المقابلة طالب الفي وجود . ( أسلوب تسجيل اإلجابات تحديد .٤

  .طالبالو المعلمالترحيب وخلق جو من األلفة بين  :البدء في المقابلة .٥

  .للطالبعرض أسئلة المقابلة مع التركيز علي موضوع المقابلة واالنتباه الدائم  .٦

  .بلةالتمهيد إلنهاء المقابلة وتلخيص ما دار في المقا .٧

  

  :لمقابلة الشخصيةالتصميم  :مثال

 هدف المقابلة  .١

 فـي يدرسـها   التي المقرراتدور  فيالتعرف على رأى الطالب تهدف المقابلة إلي 

 .حياته العملية

 أسئلة المقابلة  .٢

 وما ال يعجبك فيها؟......دراسة مادة فيماذا يعجبك  ◊

 فيتمارسها  التيتدرسها والمهارات  التيالمقررات هل توجد عالقة بين  ◊

  حياتك؟

 حياتك؟ فيالمقررات ما وجه االستفادة من هذه  ◊

 حل مشكالت الشباب؟ فيالمقررات هل تسهم هذه  ◊

 الحياة؟ فيما مقترحاتك لتفعيل دور هذه المواد  ◊

 مكان المقابلة  .٣

  .قاعة الدرسيكون مكان المقابلة في 

 تسجيل استجابات المقابلة  .٤

 .أو فى استمارة معينة أو مع أسئلة المقابلة يتم التسجيل باستخدام شريط كاسيت

 إجراء المقابلة  .٥

يبدأ تنفيذ المقابلة بخلق جو من األلفة ثم عرض األسئلة ثم إنهاء المقابلة وتلخيص ما 

 .للطالبدار فيها 

  :مميزات المقابلة

  :أهم مزايا استخدام المعلم ألسلوب المقابلة

  .الطالبتيسير الحصول على االستجابات بالتحدث مع  ♦

 .الذين ليس لديهم الدافعية لإلجابة كتابة الطالبتستخدم بفعالية مع  ♦

من طالبـه   المعلمالكشف عن الجوانب الوجدانية المثيرة لالنفعال، كأن يتعرف  ♦

 .أو أسباب شيوع تقاليد معينة على نحو مفاجئ أسباب تدهور قيم معينة
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  :عيوب المقابلة

اللقاء مع كل طالب بمفرده، وهذا يتطلب وقتا وجهـدا   –عادة –تتطلب المقابلة  ♦

 .األستاذمن 

 .أحيانا يخشى الطالب من التعبير عن رأيه بصراحة ♦

 .القائم بالمقابلة المعلم/ إلى حد ما بذاتية الفاحص تتأثر درجة الطالب ♦

  

  البورتفوليو:  ملفات اإلنجاز:  سادساً

البورتفوليو تجمع هادف ومنظم ألعمال الطالب وإنجازاته عبر فترة زمنيـة محـددة، يـتم      

  .ضوء محكات محددة للحكم على مدى تحقيق أدائه لمعايير الجودة المنشودة فيمراجعتها 
   

البورتفوليو لقطة أو صورة متحركة للتقدم  فيوتوفر أعمال الطالب وإنجازاته المتضمنة       

  .توفرها االختبارات التقليدية، أو أساليب التقويم السابقة التياألداء تختلف عن اللقطات  في

  محتوى البورتفوليو

يختارها بنفسه  التيوأنشطته  طالب الجامعةعينة من انجازات  يشتمل البورتفوليو على

  :مثل

 .ةاالمتحانيعينة من األوراق  ♦

 .نتائج االمتحانات وأدوات التقويم ♦

  .كتابات الطالب ومقاالته عينات من ♦

 .اطلع عليها التيمصادر المعرفة  ♦

 .المختبرةتتضمن ملخصات للبحوث، والتجارب واألنشطة  التيبعض التقارير  ♦

 .قام بها التيالمشروعات الفردية والجماعية  ملخص ♦

 .يقوم بها ويمارسها التياألنشطة الفنية  ♦

  .مواد سمعية وبصرية ألعمال قام بها الطالب أيضاً ♦

  

يحتوى عليها البورتفوليو، وفى تنظيمهـا، كمـا    التيانتقاء األعمال  فيالطالب ويشارك 

تقـويم   فـي إعـداد المحكـات المسـتخدمة     فـي عديدة للمشاركة  ايمكن  أن تتاح لهم فرص

  .ألعمالهم بانتظام وتقديم تغذية راجعة مستمرة الذاتيالبورتفوليو، وكذلك التدريب على التقويم 

  ام البورتفوليوأهمية استخد

  :فييعد البورتفوليو وسيلة تقويم مفيدة للطالب ، حيث يسهم 

لـدى   الذاتيواالستقالل التنظيم مهارات وتنمية مهارات التفكير الناقد واالبداعى  ♦

  .الطالب
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التعلم ومثال ذلك، فإن عينـات الكتابـة    عملية فيتقويم تقدمهم  في الطالب  دمج ♦

تحدث عبر فصل دراسى كامل، وهذا التوثيق يمكن  التييمكن أن توثق التغيرات 

  .هم ذاتياًب على مالحظة تقدمهم وتقويم أدائاستخدامه كأساس لمساعدة الطال

ا يقومون به من أعمال، حيث يسجل الطالـب  ممارسة الطالب عمليات التأمل فيم ♦

الملف وكذلك استجاباته علـى العديـد مـن     فيتعليقاته على األعمال المتضمنة 

  :من بينها التيئلة األس

  ؟..تعلمته من هذا العمل الذيما  ◊

  ؟....تجاه هذا العمل شعوريما  ◊

  ؟....كيف أطور هذا العمل ◊

 ؟أدائي فيما جوانب التميز  ◊
 

   digital potrfolio الرقميالبورتفوليو 

اآلونة األخيرة برمجيات كمبيوترية، تسمح للطالب بتنظيم وتسـجيل وتأمـل    فيانتشرت   

 الكترونـي ويكون هذا البورتفوليو بمثابة أرشيف . الرقميأعماله فيما يعرف بالبورتفوليو 

electronic archives  يضم مئات الصفحات واألعمال سواء أكانت مكتوبة أو مصورة

إعداد الملف ولقارئه االطالع بسـهولة   فيالمرونة أو سمعية، ويتيح لصاحب البورتفوليو 

وقـد   .تلك األعمال فيعمل من أعماله وكذلك تقويم مهارات اإلبداع المتضمنة  أيعلى 

  .يصاحب هذا البورتفيوليو الفرد مدى حياته التعليمية

  

 أسس تصميم البورتفوليو

  :ضوء أسس رئيسة من بينها فييعد البورتفوليو   

  الكلية ورسالتها رؤية -أ

تسـعى   التـي بداية البورتفوليو الرؤية الرئيسة لكليتـه واألهـداف    فييعرض الطالب 

  .لتحقيقها لدى طالبها

  أعمال الطالب -ب

البورتفوليو أعماال هادفة وواضحة، تعكس ما يمتلكـه مـن معـارف     فييضع الطالب 

  . ومهارات متعددة

   االعتماد على السياق -جـ

تتصف به كليتهم، لذا فإن البورتفوليو يختلف مـن   الذييمثل بورتفوليو الطالب السياق 

  .  كلية إلى أخرى حسب هذا السياق
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  التقويم -د

تسـعى   التـي ضوء المعايير  فيتستخدم كل كلية محكات اختيار لمدخالت البورتفوليو 

بداعى، فإنهـا تسـتخدم   وإذا كانت الكلية تقوم مهارات التفكير اال. لتحقيقها لدى طالبها

 فـي للطالب كما يتمثل  اإلبداعيمعايير هذا التفكير كمحكات إلصدار حكم على األداء 

  .يتضمنها البورتفوليو الخاص به التياألعمال 

وإذا كان البورتفوليو أداة فعالة لتقويم أداء الطالب، فإن الكلية تتخذه أيضاً كأداة لتأمل رسالتها   

  فهــم الرؤيــة كوثيقــة حيــة فــيويســهم هــذا التفاعــل . ورؤيتهــا بمنظــور جديــد

living document تؤثر وتتأثر بعمل كل من الطالب واألساتذة.  

  

  تقويم البورتفوليو فيالمحكات المستخدمة 

تقـويم األداء  تعتمد محكات تقويم البورتفوليو على أغراضه، فإذا كان استخدامه بغـرض    

نواتج التعلم التـى   فيتعكس هذا األداء كما يتمثل ، فإنه يحتوى على أعمال الشامل للطالب 

كتابة إبداعية،أشعار، رسوم فنية، قطع موسيقية جديدة، تصميمات هندسـية، خطـط   (  منها

تقويم هذه األعمال  وينبغي). .إلخ...، مؤشرات للجوانب الوجدانية له اقتصادية، برامج بيئية

  .منشودةنواتج التعلم الضوء  في

 :الستخدام البورتفوليو على نحو فعال عضو هيئة التدريسمقترحات يسترشد بها 

سوف يستخدم البورتفوليو من أجله، فهـل هـو    الذيراع الغرض المحدد  ♦

كامل أم أنه يضـم   دراسييضم جميع األعمال عبر فصل  نمائيبورتفوليو 

  . أفضل األعمال أم أنه يشجع تقويم الذات

دع الطالب يختارون محتوى البورتفوليو، بغية أن يشعروا بقدر من الملكية  ♦

والحيازة للبورتفوليو الخاص بهم وما يتضمنه من أعمال، وهذا بدوره ينمى 

  . لديهم دافعية مستدامة للتعلم والتفكير

أن يتم اختيار النواتج علـى أساسـها    ينبغي التيحدد مع طالبك المحكات  ♦

ثل هذه االستراتيجية تنمى مهارات التفكير الناقـد لـديهم   م. وكذلك تقويمها

  .المشروعات المستقبلية فيوتحسن فهمهم للخصائص األكثر أهمية 

البورتفوليـو والتفكيـر    فييضعونها  التيشجع الطالب على تأمل النواتج  ♦

لتحقيق نـواتج  تمثل مطلبا مهما  التيفهذا يساعدهم على تقويم الذات . فيها

  .نحو جيدالتعلم على 
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استخدام البورتفوليـو   فيالقوة  نواحي التجميعيأو  النهائيالتقويم  فيتذكر  ♦

 فـي الضعف  ونواحيكتعرف الطبيعة المعقدة ألداءات الطالب وانجازاته، 

 .استخدامه كثبات تقويمه

  

  

  

  

  التربية كلية فيلبورتفوليو طالب معلم  :مثال

  بورتفوليو تدريس

. بورتفوليو تدريس كجزء من عملية تدريبهم على التربية العمليـة يعد طالب كليات التربية   

ويستخدم الطالب هذا البورتفوليو لتوثيق أساليبهم فـى التـدريس ومهـاراتهم ولتوصـيلها     

  .لآلخرين

  األغراض

  .خاصة الذاتيتوفير معلومات للتقويم عامة والتقويم  ♦

  .والموجهين توثيق أنشطة تدريس الطالب المعلم للتالميذ واألقران ♦

  .للعروض والتدريب أثناء الخدمة عينيةتوفير أمثلة  ♦

  المحتويات

  :وأكثر يأتيمما  أيقد يحتوى بورتفوليو التدريس على 

المجتمع المحلى، والمدرسة، والتالميذ، : لموقف التدريس اوصف ♦

  .إلخ…والزمالء

  .التدريس على شرائط فيديو أو اسطوانات ليزر تسجيال ♦

  .واألتراب والموجهين تقويمات التالميذ ♦

لتحسين  الالزمةمهارات التدريس، ووصف الخطوات  فيتقويم الذات  ♦

  .األداء، مثل حضور التدريبات وورش العمل

تسلم للتالميذ والتعيينات  التي، وأوراق العمل الطالب المعلمعينة من خطط  ♦

 .أو الواجبات المنزلية، وغيرها من أدوات التدريس

  .وأداءاته أو شرائط تسجيل فيديو لهاالب المعلم الطعينات من مشروعات  ♦

  .تأمالت عن مراحل الطالب المعلم وعن نموه كمدرس ♦
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  مالتقوي

محكات تقويم بورتفوليو التدريس تعتمد على معايير أداء طالب التربية العملية المحددة من 

وأهم . ن أنفسهموإعدادها الطالب المعلم فيالكلية نفسها، والتى يكون  قد شارك 

وفى ضوء نتائج . الصف فيتقويمات قد تكون تقويمات هؤالء ألنفسهم عن فعاليتهم ال

  .التقويم، يزود الطالب بتغذية راجعة

  االستخدامات

 فيوقد يصبح البورتفوليو . برامج تعليم المعلم وإعداده في مهمةبورتفوليو التدريس أداة 

ويجد كثير من . الدولبعض  فيوإجازته المستقبل جزءا من عملية تأهيل المدرس 

  .توثيق طرق تدريسهم وفى توصيلها اآلخرين فيالمعلمين أن بروفيالت التدريس نافعة 
 

  تقويم األداءسابعا 

يتطلب تصميم تقويم األداء أن يظهر الطالب بوضوح، أو يبرهن، أو يقدم أمثلة أو تجارب أو   

تقويم العمليات  ويضمن ذلك. األداءجودة نتاجات، أو غير ذلك، تتخذ دليال على تحقيقه معايير 

ضـوء   فـي األداء أثناء تنفيذه، وتقويم النواتج النهائية، وتقدير مستوى جودتها  فيالمتضمنة 

  :هيتصميم تقويمات األداء  فيوقد حدد الخبراء أربع خطوات . التقدير المحددة مقاييس

  التعلمتحديد نواتج   -أ 

أو نواتج التعلم  وصف واضح للمهارة أو العملية هيتقويم  أيتصميم  فيالخطوة األولى  

  .المراد تقويمها

  .)الشفويالعرض (التحدث  فينواتج األداء : مثال

  .طبيعييقف على نحو  ♦

  .يحافظ على التقاء العيون ♦

  .بفاعلية اإليماءاتيستخدم  ♦

  .يستخدم لغة واضحة ♦

  .جهير الصوت على نحو مناسب ♦

  .يتحدث بمعدل مناسب ♦

  .الموضوعات حسنة التنظيم ♦

 . يحافظ على االستحواذ على ميل واهتمام المجموعة ♦

  

 اختيار موضوع التقويم  - ب 
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بعد ذلك ما إذا كان التقـويم سـيركز    المعلممتى ما حددنا نواتج التقويم، ينبغى أن يقرر  

نقطة التركيز المبدئية، مع التحول  هيوعادة ما تكون العمليات . على العمليات أو النواتج

يتأكد من أن طالبه يتقنون خطـوات حـل    المعلمفإن . هذه العمليات إتقانإلى النواتج بعد 

ء المعرفة قبل أن يتعرف حلهم ورا المشكلة بمهارة، ويتعرف مدى ممارساتهم لمهارات ما

  . للمشكلة النهائي

  :بعض المواد الدراسية فيالعمليات والنواتج لمكونات األداء  التاليويوضح الجدول 

  

  بعض المواد الدراسية فيالعمليات والنواتج لمكونات األداء 

 الناتج العملية المادة الدراسية

خطوات حل المشـكلة أو   .الرياضيات

تؤدى إلـى  المسألة التي 

 .الحل الصحيح

 .إجابة صحيحة

االســتخدام الصــائب   .الموسيقى

لألصـــابع، والتـــنفس 

الصــحيح الــذي يحقــق 

 .األداء

 .العزف على آلة موسيقية

إعداد المسودات وعمليات  .اإلنشاء

التفكير التي تـؤدى إلـى   

 .الناتج

 .مقال، بحث

عمليات التفكير المتطلبـة   .العلوم

 .االستقصاء. إلجراء

 .شرح ناتج استقصاء معين

  

  

  تحديد الدرجة المناسبة من الواقعية  - ج 

أعضاء هيئـة  وفى النهاية يريد . ارتباطها بمهام واقعية فيإن قيمة تقويم األداء تكمن  

وقـد يمنـع الوقـت والتكلفـة     . الواقعيالعالم  فيأن يستخدم طالبهم المهارة  التدريس

وقـد تكـون هنـاك خطـوات متوسـطة      ، الحقيقيوالسالمة تعامل الطالب مع الشئ 

  .ضرورية
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سيارات مع مراعـاة   قائديأن تعلم قيادة السيارة يستهدف تخريج : على سبيل المثال

حركة مرورية لتقييم مدى إجادتهم للقيادة أمر  فيغير أن وضع الطالب بداية . السالمة

  .وغير آمن واقعيغير 

 فـي جة متوسطة مـن الواقعيـة   لقياس األداء مع در وتوفر المحاكاة فرصاً لألعضاء

جغرافيـا   معلموعلى سبيل المثال . تكون فيها الواقعية العالية من المحال التيالحاالت 

يريد أن يقيس فهم الطالب ألثر المناخ والجغرافيا على موقع المدن، قد يعـرض علـى   

شمال خط االسـتواء وفـى    ٣٠،  ٣٥الطالب خريطة لجزيرة تقع بين خطى العرض 

ان باتجاهات تيارات المحيط من الجنوب إلى الشمال، وغربها الرياح السـائدة  شرقها بي

، ويطلب منهم أن يحددوا أفضل موقـع  الغربيإلى الجنوب  الشرقيمتجهة من الشمال 

   .لمدينة على الجزيرة

  

  التقويمأساليب اختيار إجراءات   -د 

والتأكد . اختيار أو تحديد إجراءات التقويم هيتصميم تقويم األداء  فيالخطة األخيرة 

 مقاييس التقدير وقد تستخدم أساليب المالحظة أو المقابلـة فـى هـذه االجـراءات    من توافر 

   .تقويم مستويات األداء فيالمستخدمة 

  

  :المشروعات طويلة المدى:  ثامنا

إنها . محورية لوحدة الدراسة كثيرا ما تفيد المشروعات طويلة المدى كنقطة تركيز أو نقطة

  . للتعلم والتقويم بربط المحتوى بمهمة تستغرق الطالب الواقعيتخلق سياق العالم 

لـه   النهائيوالناتج . األستوديوأو فى المكتبة،  فيالمعمل، أو  فيقد يكون المشروع عمال و

وقد . يو فنونقد يكون تقريرا، مستخلصات، تصميم نموذج، برمجية كومبيوترية، أو بورتفول

  .الدراسينهاية الفصل أو العام  فييتم تصميم المشروعات فرديا أو جماعيا، وعادة تتم 

وغير ذلك من نواتج التعلم وتنمى المشروعات مهارات البحث واالستقصاء وحل المشكالت 

تقويمه، فإذا كان الهدف تنمية مهارات التفكيـر ،   أساليبوترشد أهداف المشروع . المرجوة

ضوء  فيتصميم استقصاء، تحليل البيانات، تفسير البيانات : من أمثلة ما يتم تقويمه فيه فإن

  . أدلة مساندة، كتابة إبداعية للنتائج، تقديم مقترحات جديدة

  

  لتقرير طالب معلملتقويم  :مثال
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انطباعا عاما  بقراءة العنوان والملخص وحصل علـى الفكـرة    المعلم كون ♦

مـدى تمـت معالجـة     أيالفصول ليتبـين إلـى   /الفصل وتصفح. الرئيسة

  .منهجية المعالجة فيضعف  أيوالحظ . الموضوع أو المشكلة

  .تأمل وطرح تساؤالت ، يتوقع أن يكون التقرير قد أجاب عنها ♦

تنـتج   التيذهنه، وتسجيل المالحظات  فيقرأ بانتظام مع االحتفاظ باألسئلة  ♦

  .عن القراءة

 اإلجابـة الخطوة الثانية، ليتأكد من  فيكونها  التيرجع إلى تساؤالته و تأمل ♦

هل تم عرض التقريـر  : التقويم األسئلة التالية في المعلمكما يراعى . عنها

بكفاءة؟، هل يظهر التقرير عمل الطالب؟، هل يبين فهم الطالب للموضوع؟، 

  هل يتضمن أدلة وشواهد كافية؟

ر ويطلب من الطالب أن يعـرض تقريـره   تصميم التقري فيأسئلة مفتاحية  المعلموقد يعد 

  . ضوء تلك األسئلة فيشفهيا، ويتم تقويمه 

  

  تقويم المشروعات الجماعية

علـى   الجماعيفى تقويم المشروعات الجماعية، يؤيد البعض حصول أعضاء المشروع 

حين يرفض البعض اآلخر هذا، ويرى أن بعض  فينفس الدرجات المخصصة للمشروع، 

  .لذا نجمع بين هذين الرأيين. الطالب يتواكلون على أقرانهم

  :ونقدم فيما يلى بعض المقترحات لتقويم المشروعات الجماعية للطالب 

  . أن يحصل كل فرد على نفس الدرجة: البداية بمبدأ فيتقر المجموعة  ♦

رير درجة كل عضو من تق فيتشترك المجموعة صاحبة المشروع  ♦

من قبل البعض  المتساويحالة االشتراك غير  فيالمهمة  إتمامأعضائها بعد 

  .أداء المهام في

  .بداية المشروع فيتضع قواعد للعمل وتوزيع األدوار  ♦

مهام  في بالتساويالبداية على مساهمة كل عضو  فيتوافق المجموعة  ♦

المشروع، وفى نهايته يمكن أن تتغير درجات بعض األفراد بالزيادة أو 

  . البداية فيالنقص عن الدرجة المتفق عليها 

  .نهاية المشروع فيتضع المجموعة محكات توزيع الدرجات  ♦

يستخدم نوعان من الكروت، يأخذ الطالب المتخاذل عن العمل كارت أصفر  ♦

البداية، وإذا استمر  فيمن الدرجة المتفق عليها % ١٠وتقل درجته بمقدار 
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هذا التخاذل من نفس الطالب يأخذ الكارت األحمر ويحصل على الدرجة 

  .صفر ، وتتوزع درجاته على األعضاء اآلخرين

  

  عروض التخرج 

أنشطة توضح إنجاز النواتج األساسية وإتقان مقادير من المعرفة  هيض التخرج إن عرو

يظهروا ويعرضوا ما يعرفونه ومـا   لكيوهذه المهام الممتدة تتحدى الطالب . والمهارات

توليفـة  ووتركز هذه المهام على المهارات األساسية للبحث والتعبيـر،  . يستطيعون عمله

ت، وحلها، وبحث مستقل، وعمل منتج أو القيام بـأداء  تتطلب طرح أسئلة، وتحديد مشكال

  .اإلتقانوبيان عام وبرهان على 

  

  

  أسس تقويم أداء الطالب
نظرا لدور تقويم الطالب فى ضمان جودة التعليم ومؤسساته، فإنه من األهمية بمكان                                                                                                 

أن تحرص المؤسسات التعليمية على أن يكون التقويم مبنيا على أسس علمية صحيحة، وأن 

يساير االتجاهات العالمية الحديثة حتى تتمكن المؤسسات التعليمية من إعداد طالبها فى ضوء 

االعتماد على المستوى العالمى، وفى ضوء ذلك ينبغى مراعاة األسس وة معايير ضمان الجود

  . اآلتية فى عمليات تقويم أداء الطالب

 الصدق -١

  . أن تقيس أدوات التقويم وأساليبه وعملياته نواتج التعلم التى وضعت لقياسها

  الثبات -٢

  .الظروفاتساق نتائج الطالب عند إعادة عملية التقويم على نفس العينة وفى نفس 

 االستمرارية  -٣

مالزمة التقويم لعمليتى التعليم والتعلم، وتنوع أنماطه ما بين التقويم القبلى والبنائى 

 .والتجميعى أو النهائى بما يوفر تغذية راجعة لتحسين األداء

 الشمولية -٤

   .يغطى التقويم جميع نواتج التعلم المستهدفة، المعرفية والوجدانية واالجتماعية والمهارية

 الموضوعية والعدالة -٥
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ثبات نتائج التقويم باختالف أدواته وإجراءاته، وباختالف القائمين على تصحيح  اجابات 

 .الطالب، مع مراعاة طبيعة األنماط المختلفة من الطالب

 الشفافية والوضوح -٦

جراءات التقويم ومقاييس  تقدير إجابات الطالب، وقواعد المحاسبية التى تتخذ فى إعالن إ

 .النتائجضوء 

 الواقعية -٧

جراء التقويم فى مواقف فعلية وحياتية واقعية، وتعبير نتائجه عن المستوى الفعلى ألداء إ

  .الطالب دون إخفاق أو مبالغة

  

  

 الفردية والجماعية ةوليئالمس -٨

مشاركة جهات مجتمعية عديدة ومنظمات سوق العمل فى عمليات وإجراءات التقويم مع 

  .ة إلى مشاركة الطالب أنفسهممؤسسات التعليم، باإلضاف

 إتاحة الفرص لتطوير األداء -٩

ييسر التقويم عمليات التعلم ويستثير مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب، وتقديم تغذية 

  .راجعة لألستاذ لتطوير استراتيجيات تدريسه

 توافر اآلليات الميسرة -١٠

  .االلكترونية فى تيسير إجراءات التقويماالستفادة من نظم التكنولوجيا الحديثة والميكنة 

 الترتيب المنطقي ألسئلة األداة -١١

يفضل ترتيب األسئلة ترتيبا منطقيا، فإذا كانت األسئلة تتضمن نوعا واحد يفضل أن تبدأ 

طالب لإلجابة، وإذا كانت تتضمن األداة أكثـر  المن األسهل إلى األصعب لزيادة دافعية 

يفضل أن تأتى أسئلة النوع الواحد معا وال يمكـن تـداخل   من نوع واحد من األسئلة، 

  .األنواع معا

 جودة مقاييس التقدير-١٢

توضح هذه القواعد توزيع درجات األداة على األسئلة، وكذلك محددات الحصول علـى  

   . كل درجة من هذه الدرجات

    اتساق أسلوب التقويم مع نواتج التعلم -١٣
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استخدام األسلوب المالئم لكل ناتج من نواتج التعلم، حيـث تختلـف أسـاليب تقـويم     

 .المهارات الذهنية أو العامة عن تحصيل المعارف

  

  تقويم نواتج التعلمبنوك األسئلة و
تعتمد على إنتاج االستجابة أو  التيبصورها المختلفة سواء تلك أدوات التقويم التقليدية 

  :حيث موضوعية القياساختيارها ال تحقق 

  .تتأثر نتيجة القياس بخصائص االختبار ♦

 .عينةالتتأثر نتيجة القياس بخصائص  ♦

 .ال توجد وحدة قياس معرفة على مدى المتغير موضوع القياس ♦

 .ال تتحقق أهداف قياس مهمة مثل مقارنة الفرد بأدائه السابق أو الالحق ♦

 اريـة باالختاختلفـت الصـور   ال يمكن مقارنة أداء األفـراد أو المجموعـات إذا    ♦

 .المستخدمة

وفى ضوء ذلك يصعب مقارنة طالب الكليات المتناظرة فى جامعات مختلفة  فى ظـل  

متكافئة أمـام   ا، األمر الذى ال يتيح فرصختلفمحتوى مقررات مواختبارات مختلفة، 

  . بما ينعكس  طالب هذه الكليات

  

. الذى يتم إعداده وفق شروط معينة كحل لهذه المشكالت Item Bank وظهر بنك األسئلة 

يضم مجموعات كبيرة من المفردات فى تدريج واحد مشترك، يشـكل شـبكة   بنك األسئلة و

تكون فيما بينها نسيجاً من االختبارات المدرجة على ميزان تدرج واحـد وبصـفر واحـد    

  .بنك وفق المراحل اآلتيةويتم إعداد ال. وتغطى مدى واسعا من المتغير موضوع القياس 
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 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة - ١

عدد هذا الفريق عـن  ويفضل أال يقل . يتشكل فريق إدارة بناء البنك من مجموعة من الخبراء

 :ويكون هؤالء الخبراء فى مجال. أفراد للبنك الواحد) ٦(

  .المقرر الدراسى المستهدف بناء بنك أسئلة لنواتج تعلمه •

  .التحليل االحصائى للبيانات فى ضوء النظريات الحديثة •

  .نظم المعلومات •

 تحديد االطار المرجعى للعمل  -٢

 :ى للعمل فى ضوءيحدد فريق إدارة البنك االطار المرجع -أ

  .نواتج التعلم المستهدف اكتسابها للطالب بكافة أنماطها ومستوياتها المعرفية •

  .الهدف من استخدام مفردات بنك األسئلة •

عدد الصـور  –ناتج  ونوعها /عدد المفردات المقابلة لكل هدف (متطلبات إعداد البنك  •

المعلوماتيـة الالزمـة لتكـوين    البـرامج  –العينة االستطالعية -االختبارية المطلوبة 

  ...)االختبارات وسحبها من البنك بطرق آلية

  .وضع خطة العمل  وتحديد اإلطار الزمنى لها -ب

  .إعداد المواد التدريبية لتدريب فرق العمل المشاركة -ج

 تشكيل فرق العمل -٣

 :يتم تشكيل فرق العمل لبناء البنك من خبراء -أ

 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة
 تحديد االطار المرجعى للعمل

 تشكيل فرق العمل

 بناء مفردات البنك

 التحكيم على جودة بناء المفردات

 إدخال البيانات التجريب االستطالعى للمفردات

 برنامج إدارة البنوك

 الصور االختباريةسحب 

  مراحل بناء بنك األسئلة

 تصحيح االجابات

 تخزين البنك

 التحليل االحصائي

  تنقيح المفردات فى ضوء الخصائص السيكومترية

 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة
 سحب الصور االختبارية

 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 برنامج إدارة البنوك

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 برنامج إدارة البنوك

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 إدارة البنوك برنامج

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 التحليل االحصائي

 برنامج إدارة البنوك

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 التحليل االحصائي

 برنامج إدارة البنوك

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية
 تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة

 إثراء البنك بمفردات جديدة
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  .نك أسئلة لهالمقرر الدراسى المستهدف بناء ب •

  .التحليل االحصائى للبيانات فى ضوء النظريات الحديثة •

  .نظم المعلومات •

تدريب فرق العمل المشاركة فى إعداد البنك فى ضوء اإلطار المرجعى الـذى تـم    -ب

  .تخطيطه عن طريق ورش عمل متكررة

 بناء مفردات بنك األسئلة -٤

 :يتم بناء مفردات البنك وفقا للخطوات اآلتية

  .نواتج التعلم لمحتوى المقرر الدراسي دراسة  •

–مقال مفتوح  –مقال مقيد ( تحديد أنواع األسئلة التى يمكن صياغتها لكل ناتج تعلم  •

  ).إلخ....اختيار من متعدد

  .أسئلة تقابل كل ناتج من نواتج التعلم) ٥(صياغة على األقل  •

 .تحديد بطاقة تعريفية لكل سؤال •

 بنك األسئلةالتحكيم على جودة بناء مفردات  -٥

من غير المشاركين فى بناء مفردات البنك، وذلك للتحكـيم  -يتم اختيار نخبة من الخبراء 

 :على المفردات من حيث

  .الصدق •

  .الشمول •

  .المستوى المعرفى •

  .مة للطالبالمالء •

• ...............  

    .تم إجراء بعض التعديالت التي أشار إليها المحكمون يوفي ضوء ذلك 

 االستطالعى للمفرداتلتجريب ا -٦

 .إعداد خرائط الختبارات استطالعية يتم تشكيلها من المفردات طبقا ألكواد محددة •

تشكيل صور اختبارية استطالعية من المفردات، بحيث ال يزيد عدد المفردات فى كل  •

  .مفردة) ٣٠(صورة اختبارية عن 

  .تحديد عينة استطالعية من الطالب  •

  .إعداد دليل التطبيق •

  .األفراد القائمين على التطبيق تحديد •

  .اللقاء التنويرى قبل التطبيق •

  .التطبيق االستطالعى للصور االختبارية •



 

٦٧ 
  

  .تأمين االختبارات •

 تصحيح االجابات الخاصة بمفردات إنتاج االستجابة -٧

ألسئلة إنتاج االستجابة فى ضـوء نتـائج الدراسـة    ) rubrics(إعداد دليل التصحيح  •

 .أن يكوناالستطالعية وما ينبغى 

  .اختيار المصححين •

  . عقد ورشة عمل للتدريب على اجراءات التصحيح فى ضوء مقاييس التقدير المعدة  •

  .اختبار ثبات التصحيح •

  .متابعة عمليات التصحيح والمراجعة •

 إدخال البيانات -٨

استخدام القارىء الضوئى فى تصحيح مفردات االختيار من متعدد إذا كانت اسـتجابة   •

 .الورقة المخصصة لذلكالطالب فى 

إدخال البيانات بواسطة مدخلى البيانات إذا كانت استجابة الطالـب علـى المفـردات     •

  .المقالية والموضوعية معا

 .تنظيف البيانات بعمليات التدقيق والمراجعة عند إدخالها •
 

ويمكن ميكنة استجابات الطالب مباشرة باختبار الطـالب عـن طريـق الكمبيـوتر     

  .نتائج مباشرة فى حالة أسئلة االختيار من متعددالحصول على ال

 معالجة البيانات -٩

 :يتم معالجة البيانات فى ضوء

فى بنـاء الصـور    IRTاحدث النظريات المستخدمة وهى نظرية االستجابة للمفردة  •

كمـا يـتم فـى    وبنوك األسئلة، وذلك  Standardized Testsاالختبارية المعيارية 

  SAT, TOEFL, GMAT, TIMSS, PIRLS االختبارات العالمية

  .حساب صعوبة المفردات •

  .حساب معامل التخمين •

  .حساب فعالية المشتتات •

  .حساب قدرة المفردات على التمييز •

  :على منهج معالجة البياناتويعتمد 

 .تقدير قدرة الفرد وليس درجته على االختبار •

  .ال تختلف قدرة الفرد باختالف االختبار •

  .عوبة االختبار ومفرداته باختالف العينةال تختلف مستوى ص •
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   LOGITاستخدام ميزان تدريج له وحدة قياس ثابتة معرفة رياضياً  •

 اختيار مفردات البنك فى ضوء خصائصها السيكومترية -١٠

يتخير الخبراء أصحاب التخصص مع خبراء القياس والتقويم المفردات فـى ضـوء    •

 .خصائصها السيكومترية

بالغة السهولة والصعوبة وغير المميـزة بـين الطـالب مختلفـى     استبعاد المفردات  •

  .القدرات

 تخزين  مفردات البنك مع خصائصها السيكومترية -١١

 .بعد اختيار المفردات الجيدة يتم تخزينها مع خصائصها السيكومترية •

سحب الصور االختبارية المتكافئة وقت الحاجة، حيث يتم اختبار التعادل بـين هـذه    •

  .الصور

 .جديدة من آن إلى أخرمفردات بالبنك   اثراء -١٢

 . يتم صياغة مفردات جديدة مع تجريبها استطالعيا أثناء االختبارات المعتادة •

  

  بنوك األسئلة ميزات

  . سهولة وسرعة تصميم االختبارات المستخدمة فى التقويم  - ١

  .  بدقة وموضوعية إعداد اختبارات متكافئة - ٢

ال ، حيـث  بموضوعية بأية مجموعة من المفردات المنتقاة من البنـك  الطالبتقدير قدرة  - ٣

  . يعتمد هذا التقدير على عدد المفردات أو درجة صعوبتها 

باستخدام اختبارات مختلفـة  فى الجامعات المحلية والدولية والعالمية  الطالبالمقارنة بين  - ٤

   .شريطة أن تكون مسحوبة من نفس البنك

  . ه لجميع االختبارات المشتقة من بنك األسئلة توفير صدق القياس وثبات - ٥

، حيـث  المقررات الدراسـية تطوير االختبارات وإثرائها بمفردات جديدة فى ظل تطوير  - ٦

تشترك المفردات الجديدة مع المفردات السابق إعدادها فى نفس التدريج ، األمـر الـذى   

  . ن منها بنك األسئلة يساعد على توفير الوقت والجهد فى تقنين االختبارات التى يتكو

 . المقررالمنشودة من تدريس محتوى  نواتج التعلمتقويم جميع  - ٧

  

  أنماط التقويم

  :ضوء الغرض من التقويم، يمكن تصنيفه إلى األنماط اآلتية في 

  :المبدئيالتقويم  -١
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وحدة دراسية أو تطبيـق برنـامج   قبل بداية تدريس مقرر معين، أو  ويستخدم هذا النمط  

  :ويستهدف استخدام هذا النمط. محدد تعليمي

 .ضوء الخبرات السابقة للطالب فيبدء عملية التعلم   - أ

 دراسـي التعرف على مقدار ما يكتسبه الطالب من معايير معينة بعد دراسته لمقـرر    - ب

  .معين

 .ضوء مقارنة أداء الطالب بعد وقبل الدراسة فيالتعليم والتعلم  عمليتيلية عاتحديد ف  - ت

  التكوينيالتقويم  -٢

  :ويستهدف استخدام هذا النمط. التعليم والتعليم عمليتيويصاحب هذا النمط تنفيذ 

  .تقديم تغذية راجعة مستمرة لتطوير أداء الطالب صوب المعايير المنشودة أوال بأول  - أ

 التعلم لإلتقان  - ب

  التجميعيأو  النهائيالتقويم  -٣

  :خدامهويستخدم بعد دراسة الطالب لمقرر دراسي، ويستهدف است

  .قياس نواتج التعلم المكتسبة  - أ

 .التأكد من اكتساب نواتج التعلم المستهدفة  - ب

 القبلـي استخدام برامج معينة، بحساب معدل النمو بين التطبيقـين  لية عافالتأكد من   - ت

 .والبعدى

  :ضوء القائم بالتقويم، يمكن تصنيفه إلى األنماط اآلتية في 

  :الذاتيالتقويم 

بأنه عملية إصدار أحكام على مستوى أدائهـم   -عادة-التربويالتقويم  يرى الطالب مفهوم  

يعد مفتـاح   الذي -التعلم مدى الحياة-الذاتيوفى ظل مفهوم التعلم . وحده المعلممن جانب 

  . والعشرين، ينادى المربون بضرورة أن يقوم الطالب نفسه بنفسه الحاديالقرن 

تعلمه ونواتجها بما تشمله من بنية معرفية  ويستطيع الطالب أن يصدر حكما على عمليات  

 فيضوء هذا الحكم، ويقوم ما توصل إليه  فيومهارات ، وجوانب شخصية، ويعدل أداءه 

ضوء المحكات الخارجية المحـددة   فيتمثل توقعاته، وكذلك  التيضوء المحكات الداخلية 

  . سلفا

حيث تتطلب من الطالب أن . الذاتي وتعتبر األسئلة التقويمية من األدوات األساسية للتقويم  

وهى تشجع أيضا على تنمية مهارات مـا بعـد المعرفـة    . يتوقفوا ويفكروا فيما يعملونه

Metacognitive skills   بالتفكير الوعيأو.  

  :ومن أمثلة هذه األسئلة التقويمية 

  ؟عن الكتابة اليوم شيءما أصعب  ♦
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 ؟هذه المشكلة هل توجد طريقة أخرى أستطيع بها أن أحل ♦

 ؟القطعة في لنفسيحددتها  التيما األهداف  ♦

  ؟المرحلة التالية فيماذا أعتقد أنه ينبغى علًى أن أعمله  ♦

  اإلمكان أن تعيد هذا العمل؟ فيكنت تعمله على نحو مختلف إذا كان  الذيما  ♦

  البورتفوليو؟ فيلماذا اخترت هذا ووضعته  ♦

 ؟النشاطهذا  فيأثيرها  التيما األسئلة الجديدة  ♦

  :الذاتيمزايا استخدام التقويم 

  :في الذاتيتتمثل مزايا التقويم   

 :الذاتيالضبط  ♦

أحكام تتعلق بمدى تحقيقهم  إصدارتحديد محكات التقويم، وفى  فييشارك الطالب  

  . Self Testing االختبارات ذاتيا إجراءلهذه المحكات، وذلك عن طريق 

   :Reflection التأمل ♦

يجيب الطالب على تساؤالت تحفزهم وتحثهم على أن يتأملوا مـا يتعلمـون ومـا    

، ويفكرون دائما فيما يقومون بـه  تحقيق معايير الجودةيؤدون، وهذا يساعدهم على 

  .من أعمال ومهام وفى تطوير عملهم وتنمية مهاراتهم

  

 : الدافعية المستدامة للتعلم ♦

 فـي وتتولد لديه الرغبة . خارجيتدخل  يمتلك الطالب مقدرات تعلمه وتقويمه دون

  .االستكمال المتواصل للعمل حتى تحقيق الهدف منه

 :المعلمتخفيف العبء عن كاهل  ♦

تقويم طالبه وتصحيح أعمالهم، حيث  فيوجهده  المعلماستخدام التقويم يوفر وقت  

تعزز أعمال الطـالب   التيهذا التقويم على إبداء التعليقات  في المعلميقتصر دور 

  .وتقويمهم ألنفسهم

  : الذاتيتشجيع التعلم  •

التغذية الراجعة للمتعلم، بحيث يعدل مسار أدائـه نحـو تحقيـق     الذاتييوفر التقويم 

  .المعايير المنشودة
  

  :تقويم األقران

أدوها ليقوِم كل مـنهم عمـل اآلخـر ودقتـه      التييتبادل الطالب معا المهام أو األعمال   

وهذا يشجع الطالب على التفكير ويزيد من ثقتهم بأنفسهم ويحثهم علـى تحمـل   . وجودته

  . الذاتيالتقويم  فيمسئولية تعلمهم كما 
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يسرت لتقويم األتراب أن يصبح جزءا أكثر نظامية  التيولقد تم تطوير عدد من األساليب  

. د هذه األساليب أن يتيح للطالب أن ينقد الواحد عمل اآلخر رسمياوأح. من عملية التقويم

وأثناء جلسة النقد، يعرض الطالب الذين يقًومون أعمالهم أثناء القيام بها، ويشرحون مـا  

وعندئذ يقدم الزمالء تغذية راجعة مفصلة عما يبـدو  . يحاولون تحقيقه وكيف يفعلون ذلك

 .أنه يعمل عمله أو ما يمكن تحسينه

وذلـك  . وثمة أسلوب آخر هو تقويم مهارات عمل الفريق واإلسهامات للنشاطات الجمعية

  .  من خالل تصميم استمارة تقدير األتراب

  :فيوتتضح مزايا استخدام تقويم األقران 

  .تعميق فهم الطالب لعمليات التقويم ♦

 .تعميق فهمهم لموضوعات التعلم ♦

 .فريق وإدارة المهام الجماعية فيتنمية مهارات العمل  ♦

 .التأمليتيسير التعلم  ♦

أن تولى الجامعة اهتماما بتنمية مهارات تقويم األقران  لدى طالبها كجزء من  وينبغي

إعدادهم للحياة ، حيث يتطلب هذا التقويم تدريب الطالب على تقديم التغذية الراجعة ألقرانهم 

 . إعدادها فياركوا ش التيضوء المحكات المحددة  فيوالتصحيح 

مثل هذا النمط من التقويم،  فياعتبارها تحيزات الطالب  فيويجدر بالذكر أن تضع الجامعة   

لذا من . ال يفضله، وليس لضعف أدائه هفقد يعطى طالب لزميله تقديرا ضعيفا لمجرد أن

التقدير مع مراعاة الدقة  مقاييسضوء  فياألهمية بمكان أن يتم تدريب الطالب على التقويم 

  :من طالبه المعلمويمكن أن يطلب . والموضوعية، وذلك حتى يألف الطالب تقويم األقران

الوقت  فيتقويم أداء محدد بدال من تقويم األداء الكلى، هل هذا الطالب أكمل المهمة  ♦

  الفريق؟ في المحدد لها؟، هل كان عضوا فعاالً

  .يرات الطالب ألقرانهتقديم األدلة والبراهين على تقد ♦

  تفسير نتائج التقويم

  : ضوء فيطالب العلى مستوى نتائج  المعلميمكن أن يحكم 

  .المرجع جماعيإليها، وهو ما يسمى بالقياس  ينتمي التينتائج أقرانه أو الجماعة  - ١

 .المرجع محكيتحديدا جيدا، وهو ما يسمى بالقياس  دمحك مطلق محد - ٢

  :ضوء كل من  فينتائج طالبه  المعلمويمكن أن يفسر 

واسـتراتيجيات التعلـيم والـتعلم     الكليةيقوم بها داخل  التيالممارسات التعليمية  ♦

  .المستخدمة
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 .الكلية فيالسائد  التربويالمناخ  ♦

 .للطالبالخصائص الشخصية  ♦

 ......................أخرى ♦
  

  خريطة تقويم نواتج التعلم

فى ضوء أدوات وأساليب التقويم التى تم االشارة إليها فيما سبق، وفى ضوء نواتج الـتعلم  

سلفا، يتمكن من اختيار األداة أو االسلوب المناسب لتقويم مدى اكتسـاب   المعلمالذى حددها 

  طالبه لكل ناتج من هذه النواتج، ويمكنه إعداد مصفوفة كما يلى

كود المقـرر  

  الدراسي

...........  

  أساليب وأدوات التقويم

 اختبــار  نواتج التعلم

  تحريرى

ــار  اختبــ

  شفهى

  ....  مشروعات  مقابلة  استبيان  مالحظة  بورتفوليو

     √         ١ناتج

           √    ٢ناتج

         √      ٣ناتج

           √    ٤ناتج

.....               

  

كمـا أن اختيـار   وتجدر االشارة إلى أنه يمكن تقييم ناتج التعلم بأكثر من أسـلوب تقـويم،   

ا إذا اسلوب التقويم يتوقف على التوقيت المتاح الستخدامه، وعلى الموارد المتاحة، وعلى م

 summative assessment ياأو تجميع formative assessment  كان التقويم تكوينيا

  .كما قد تختلف أساليب التقويم المستخدمة طبقا لطبيعة المقرر الدراسي

   

  طالبه وتحسين نواتج تعلم المعلمتقويمات 

استخدام أساليب التقويم ونسجها مع عمليات التعليم والـتعلم   فيألستاذ الجامعة دور مهم   

  :ذلك بما يلى فيويمكن أن يسترشد . تحسين نواتج التعلم لدى الطالبمن أجل 

  

  :استخدم تقويمات مفيدة •

ال يتجـزأ مـن    اكون جزءلدى طالبك، وتنواتج التعلم المستهدفة صمم مهام تقويم تحقق 

تحقيق  فيوعليك أن تتأكد من إفادة تقويماتك . ، وأهداف تدريس مقرركالتعليميبرنامجك 
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. هذه المعايير، وتسأل نفسك دوريا عما إذا كانت تقويماتك تعطيك معلومات مفيـدة أم ال 

طالبـك،   وتعلـم تحسين استراتيجيات تدريسـك   فيفإذا كانت لم تساعدك هذه التقويمات 

أساليب تقويم أخرى تساعدك على اتخاذ قرارات  فيوفكر . توقف عن استخدامها مباشرة

  .طالبك نواتج تعلمسديدة لتحسين مستوى 

 :اجعل تقويماتك دقيقة وصادقة •

لطالبـك، وتقـيس   نواتج التعلم عندما تكون تقويماتك صادقة، فإنها تخبرك فعال بمستوى 

ويمكنك أن تزيد صدق استراتيجيات تقويماتـك  . يعرفونه أدواتك ما يعرفه الطالب وما ال

  :عن طريق

 .ومحددةواضحة نواتج تعلم تحديد  ♦

  .إدارة التعلم بحيث يمارس طالبك ما تُقوِمه فعال لديهم ♦

  .مع طالبك لمستويات األداء قبل التقويم Rubricsقواعد القياس تحديد  ♦

نـواتج الـتعلم   تقـيس   التيتصميم نسخة مبدئية من أدوات التقويم أو مهامه  ♦

المستهدف قياسها لدى طالبك، بحيث تكون هذه المهام واضحة ويفهمها جميع 

  .الطالب بنفس الطريقة، ويتضح لهم المطلوب من كل مهمة

  .قمت بإعدادها التيوالمهام نواتج التعلم المزاوجة بين  ♦

أعددتها على عينة محدودة أوال من الطـالب،   التيتجريب المهام أو األدوات  ♦

 مع أيواختبر استجاباتهم لتتأكد من فهمهم للمطلوب من كل مهمة، وتسامحهم 

واطلب من هؤالء الطالب أن يفكروا بصوت عال أثنـاء  . المهام فيغموض 

  .استجاباتهم عن هذه المهام

  .تصحيح استجابات الطالب بعدالة وموضوعية ♦

  .اتخاذ قرارات لتحسين ممارسات طالبك فييم استخدم نتائج التقو ♦

  .قوم ممارساتك التقويمية ♦

 :احرص على عدالة وموضوعية تقويماتك •

ال تعنى الموضوعية والعدالة تقويم الطالب بنفس الطريقة، وإنما يحصل جميع الطـالب  

 وإجـراءات ويتم تقويم أدائهـم بطـرق   . على فرص متكافئة لتقدير ما يستطيعون أداءه

، وقد تختلف من طالب إلى آخر، ويعتمد هذا علـى المعرفـة السـابقة للطـالب     مالئمة

  .تعلمهم وأسلوبوخبراتهم 

 أمثلة على ذلك يليوفيما  
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جيـد   بصـري كلية العلوم، ليست كاتبة قوية ولكن لديها تصـور   فيأمل طالبة  ♦

للمفاهيم العلمية، فيتم تقويم فهمها للمفاهيم عن طريق رسم مخطط أفضـل مـن   

  .للمفهوم تفصيليتتطلب منها كتابة شرح  التيالمهمة 

فريق عمـا إذا تعلـم    فيأحمد متعاون مع أقرانه، ويتعلم أكثر عن طريق العمل  ♦

ن عروض بمفرده، فيتم تقويم أدائه عندما يعمل مع اآلخرين، ويعرض أعماله ضم

  .يعمل معها التيالمجموعة 

حل مهام  فيال تؤدى مهام االختبارات التحريرية جيدا، ولكنها تبدع أفضل  سحر ♦

عمليـة التقـويم    فـي فسيستثمره ذلـك  . التقويم وتقديم أعمالها عن طريق الفيديو

  .الخاصة بها

عـن   طالب يجيد الحل على اختبارات الورقة والقلم أفضل من االختبار المقدم له  ♦

  .طريق الكمبيوتر، يفضل اختباره عن طريق الورقة والقلم

  :للطالب بأنلنواتج التعلم ويمكنك تحقيق عدالة وموضوعية تقويماتك 

التقدير لمستويات األداء، وذلـك بمشـاركة    ومقاييستحدد نواتج التعلم بوضوح  ♦

  .الطالب

  .تتيح فرصا لتعليم وتعلم طالبك ما سوف تُقومه لديهم ♦

  .تستخدم أدوات ومهام متعددة لقياس األداء، وتقارن بين نتائج تطبيقها ♦

  .بناء وتصميم مهام لتقويم أدائهم فيتساعد طالبك  ♦

 .ضوء فرص التعلم المتاحة لهم فيلطالبك  التقويمتفسر نتائج  ♦

  

 :وثق تقويماتك •

تبادل نتـائج تقـويم    فيلطالبهم  أعضاء هيئة التدريسيمكن االستفادة من توثيق تقويمات 

للطالب بين األساتذة معا لدراستها واتخاذ قرارات جماعية بشأن تحسين أداء نواتج التعلم 

الحصول على تغذية راجعـة   فيكما تستفيد الكلية أيضا من نتائج تلك التقويمات . الطالب

عن مدى تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتطوير الممارسات التربويـة لكـل مـن الطـالب     

 فيمارستها مع طالبك، بما  التيالتقويم  إجراءاتساتذة، لذلك احتفظ بسجالت لجميع واأل

تنقيح أدوات التقويم ومهامه، سواء أكانت عن طريق الزمالء أو الطـالب،   إجراءاتذلك 

التصحيح، وأية أعمال  فياستخدمتها  التيوكذا نتائج تجريب تقويماتك، ومدرجات التقدير 

  . أخرى تراها

  :ائج تقويماتكراقب نت •
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أو  المنشـود  الحـد لجميع طالبك ويقترب من نواتج التعلم أن يزداد مستوى  الطبيعيمن 

وتتوقـع أن  . بدايـة التـدريس   فينهاية تدريس مقررك، وذلك عما كان عليه  في يتعداه

مهام التقـويم يحققـون    فيالطالب الذين كانوا يحصلون على درجات أعلى من أقرانهم 

التنبـؤ بـاألداء    فيالتقويمات الالحقة، وأن نتائج التقويم تستخدم  فيأيضا نفس المستوى 

من قسم آلخر بالكلية، فمثال  األداءكما يختلف أداء الطالب على مهام . للطالب المستقبلي

عن أقـرانهم   الرياضيتتوقع أن يحقق طالب قسم الفيزياء أداًء عاليا على مهام االستدالل 

  .التاريخ بكلية أخرىقسم  في

نـواتج  مسـتوى   فيضوء نتائج تقويماتك مثال أنه قد حدث انخفاض  فيأما إذا الحظت  

بداية التدريس، فابحث عـن   في مستوى جيد وىذللطالب الذين كنت تصفهم أنهم التعلم 

  .أسباب ذلك مع هؤالء الطالب، ومع زمالئك أيضا

  :التقويم في حافظ على خصوصيات طالبك •

زميل لك  برأيينبغى أن تراعى تقويماتك الحقوق الخاصة بالطالب، فإذا أردت االستعانة 

وإذا . هم، فاحتفظ بأسماء هؤالء الطالب، وال تظهرها لزميلكأعمال طالبك ونتائج أدائ في

مستوى أداء بعض الطالب، فإن عليهـا   فيأرادت الكلية أن تستشير أعضاء متخصصين 

  .مراعاة أيضا خصوصيات الطالب

  

  

  

  :أخبر طالبك بطبيعة التقويم وأهدافه •

عادة يتعلم الطالب كل ما يتم اختبارهم فيه، لذا فإن عليك أن تخبـر طالبـك بالبرنـامج    

، وكذا بممارسات التقـويم ومتطلباتـه   و نواتج التعلم  المرجو اكتسابها وأهدافه التعليمي

  .خطة منظمة ومكتوبة ومتفق عليها من قبل الطالب في، وذلك وإجراءاته

  استخدم تقويمات اقتصادية •

  :حاول أن تكون أنشطة تقويماتك اقتصادية، توفر الوقت والجهد والتكلفة وذلك عن طريق

مات بكفاءة أفضـل  جراء عدد محدود من التقوييمكنك إ: تحديد عدد مرات التقويم ♦

  .من استخدام تقويمات متعددة ال يتوافر بها مستوى مقبول من الكفاءة

نـواتج الـتعلم   يمكنك استخدام مهام تقـويم تظهـر   : استخدام مهام تقويم مركزة ♦

  .لدى الطالب بدال من استخدام مهام كثيرة ومتعددة لقياس أداءات بسيطة المستهدفة

استخدم ما يتوافر فى المجال مـن أدوات  : االستفادة من األدوات والمهام المتوافرة ♦

  .المستهدفة بدال من إعداد أدوات ومهام جديدةنواتج التعلم ومهام إذا كانت تقيس 
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إذا كان حكمك على مستوى أداء الطالـب لمهـارة   : تحديد حجم معلومات التقويم ♦

ضوء كتابتـه   فيلصفحتين هو نفسه كما يتم  ضوء كتابته فيالكتابة اإلبداعية يتم 

لعشر صفحات، فال تطلب منه كتابة عشر صفحات ، وإنما تطلـب منـه كتابـة    

 .صفحتين فقط 

 فـي يمكنك أن تجدول أنشطة تقويماتـك  : تجًدوِل تقويماتك مع احتياجات طالبك ♦

 دراسـي فصـل   فيوذلك خالل تدريسك نواتج تعلم ضوء ما يمتلكه طالبك من 

 .كامل

  
 

  واهللا من وراء القصد،،،،،،
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