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أوال :هفهىم خمرجات التعلن وأهويتها
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مخرجات التعلم هً نتاج حركة اصالح تربوي انتشرت دولٌا على نطاق واسع فً مجال التعلٌم
العالً ،عرفت ب " التربٌة القائمة على المخرجات" ) .(OBEوقد تبنتها كثٌر الجامعات منذ
وقت طوٌل ،ولذلك فإن مخرجات التعلم فً الوقت الراهن اصبحت متأصلة فً ممارسات
التعلٌم العالً ،و عالمة بارزة ممٌزة للتعلٌم والتعلم والتقٌٌم فً البرامج األكادٌمٌة والمهنٌة التً
تقدمها الجامعات فً كثٌر من دول العالم.
أشار بٌجز وتانج ) (Biggs, J. & Tang, C, 2007إلى أن التربٌة القائمة على المخرجات
تتم بطرق مختلفة تماما ،إما ألجل تحسٌن التعلٌم والتعلم ،أو ألجل استٌفاء األجندة اإلدارٌة.
وأحٌانا ٌتم تعرٌف التربٌة القائمة على المخرجات خطأ بأنها تمثل حركة التربٌة القائمة على
الكفاٌات .فالتربٌة القائمة على الكفاٌات لٌست سوى مثال واحد من التربٌة القائمة على
المخرجات .وهً تختلف عن األشكال األخرى من التربٌة القائمة على المخرجات من حٌث
تعرٌفها للمخرجات .ففً التربٌة القائمة على الكفاٌات ٌضٌق مفهوم المخرجات بحٌث ٌقتصر
على كفاٌات ضٌقة تنحصر فً المهارات .وهذا هو السبب الذي جعل التربٌة القائمة على
الكفاٌات شائعة فً مجاالت التربٌة المهنٌة والتقنٌة.
وٌذكر بٌجز وتانج أن حركة التربٌة القائمة على المخرجات اتخذت ثالثة أشكال ،عبرت عنها
ثالثة نماذج :الشكل األول ،ارتبط بنموذج ولٌم سبادي ) (William Spady) (1994الذي
اقترح برنامجا معتمد على التفرٌد للمتعلمٌن غٌر المستفٌدٌن من التعلٌم المدرسً ،عرف ب "
التربٌة القائمة على المخرجات" .والشكل الثانً ارتبط بحركة المحاسبٌة فً الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة ،ووفقا له ترتبط المخرجات بالمستوى المؤسسً ،حٌث تتم مقارنة متوسط أداءات
الطالب وأنواع أخرى من المخرجات المؤسسٌة ،من أجل تحقٌق متطلبات االعتماد ،ومتطلبات
المستفٌدٌن الخارجٌٌن ،مثل :أرباب العمل ،وصانعو السٌاسات .والشكل الثالث من التربٌة
القائمة على الكفاٌات ،ارتبط بالنظرٌة البنائٌة فً التعلٌم والتعلم ،وفٌه ٌتركز االهتمام على
التعلٌم والتعلم القائم على المخرجات ،وحٌث ٌتم فتحدد مخرجات التعلم خصٌصا ألجل تحسٌن
التعلٌم والتقٌٌم ولٌس ألي غرض أخر.
فوا هي خمرجات التعلن؟
التعلم مصطلح ٌشٌر إلى العملٌة التً من خاللها ٌحدث للفرد تغٌر مستمر فً معرفته ومهارته
أو كفاءته .وفً هذا السٌاق فإن مخرجات التعلم تعنً تعبٌرات وصفٌة للتغٌرات التً ٌتوقع أن
تحدث لدى المتعلم فً مجاالت التعلم المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة نتٌجة لعملٌة التعلم .ولذا
تعرف مخرجات التعلم بأنها " عبارات تحدد ما نتوقع أن يمتلكه المتعلم من معرفة وفهم

وقدرات ،ويستطيع أدائه من مهارات ،أو يظهره من تصرفات بعد اكماله بنجاح عملية
التعلم".
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أهوية خمرجات التعلن
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ترجع أهمٌة مخرجات التعلم إلى أنها توفر أساسا متٌنا لتطوٌر البرنامج األكادٌمً وتصمٌمه-:
• تمثل أساسا لتطوٌر البرامج األكادٌمٌة ،وتساعد على توفٌر الوضوح والتكامل والترابط داخل
وبٌن سلسلة من المقررات الدراسٌة؛
• تمثل تطبٌقا لمدخل تصمٌم المنهج المتمركز حول المتعلم
• ترفع من مستوى الدافعٌة للتعلم بأنواعها المختلفة :الدافعٌة الداخلٌة ،والدافعٌة االجتماعٌة،
ودافعٌة اإلنجاز .و تشجع على التعلم الذاتً والمستقل ،حٌث ٌمكن للطالب تحمل المسؤولٌة عن
دراستهم ،وٌمتلكوا القدرة على قٌاس التقدم الدراسً الذي ٌحرزوه.
• تخلق الفرصة لتطبٌق منحى التخطٌط الجماعً للمنهج ،وللتعاون بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
لتحدٌد الثغرات والتكرارات؛
• تساعد على التأكد من أن القرارات المتعلقة بالمناهج والبٌئة التعلٌمٌة رشٌدة.
• تعزز فلسفة المتابعة والتقٌٌم والتحسٌن المستمر.
• تساعد على تأكٌد المساءلة وضمان جودة البرامج األكادٌمٌة.
ومن هنا فإن تحدٌد مخرجات التعلم جانب مهم ومفٌد لكافة األطراف المعنٌة بالبرنامج
األكادٌمً ،فهً توفر للطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج معلومات دقٌقة حول ما ٌحققه البرنامج
من سمات فً المتخرج ،وٌوفر ألرباب العمل معلومات كافٌة حول المخرجات المتوقعة من
البرنامج مما ٌزٌد من ثقة المجتمع بالمؤسسة التعلٌمٌة ،وهً أٌضا تضمن للمؤسسة التوكٌد على
تماسك واتساق المخرجات من خالل المواد والعلوم التخصصٌة المختلفة التً ٌشملها البرنامج
بما ٌحقق الغاٌات المرجوة منه.
تستخدم مخرجات التعلم ألغراض متعددة ،منها:
 تطوٌر البرامج األكادٌمٌة والمقررات الدراسٌة وتقوٌمها وتعدٌلها أو تحسٌنها.
 تحسٌن التعلٌم والتعلم والتقٌٌم ،وتوجٌه الطالب فً تعلمهم فً ضوء أهداف محددة
وواضحة تشرح ما هو متوقع منهم بدقة.
 توفٌر فرصة للطلبة لتحمل مسؤولٌة اكبر من خالل تعلمهم الذاتً ،فمستوى دافعٌتهم
للتعلم ٌرتفع بسبب معرفتهم المسبقة بما هو متوقع ان ٌكونوا قادرٌن على فعله
والمستوى المتوقع أن ٌصلوا إلٌه.
 تساعد الطلبة على التقوٌم الذاتً وتطوٌر األداء أوال بأول فً ضوء قواعد واضحة
ومحددة.
 مساعدة هٌئة التدرٌس فً تخطٌط وتنظٌم العملٌة التعلٌمٌة بما ٌضمن التركٌز على ما
ٌلبً حاجات الطالب من اكتساب المعارف والمهارات والكفاءات.
 مساعدة هٌئة التدرٌس فً تحدٌد أنشطة التعلٌم والتعلم ،واختٌار استراتٌجٌات التعلم
والتعلٌم وطرق التقٌٌم وأدوات القٌاس المناسبة.

2






مساعدة كل من هٌئة التدرٌس والطالب فً رصد التقدم الذي ٌتحقق من خالل العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة.
تحقٌق تعاون مثمر بٌن الطالب وعضو هٌئة التدرٌس ،مما ٌزٌد من فرص النجاح فً
بلوغ أهداف البرنامج وتحقٌق رسالة المؤسسة التعلٌمٌة.
مساعدة هٌئة التدرٌس على التنمٌة المهنٌة المستدامة بناء على التغذٌة الراجعة المترتبة
على التقٌٌم المستمر لمخرجات التعلم.
ضمان جودة الخدمة التعلٌمٌة التً تقدمها المؤسسة التعلٌمٌة ،واإلطمئنان إلى تحقٌق
رؤٌة المؤسسة ورسالتها فً ضوء نتائج تقوٌم مخرجات تعلم لدى الطالب والخرٌجٌن.
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 مساعدة المؤسسة التعلٌمٌة فً مراجعة البرنامج ومحتوى المقررات.
 توفٌر قواعد واضحة وشفافة للمحاسبٌة ٌمكن للمؤسسة تطبٌقها على جمٌع األطراف.
 توحٌد جهود جمٌع العاملٌن فً المؤسسة التعلٌمٌة وتوجٌهها نحو تحقٌق أهداف محددة.
 لتلبٌة متطلبات االعتماد للبرامج األكادٌمٌة.
 للحصول على ثقة المجتمع فً المؤسسة التعلٌمٌة من حٌث فاعلٌتها فً تحقٌق وظائفها
واألدوار المنوطة بها فً تلبٌة حاجات المجتمع من الكفاءات والنهوض بتنمٌته.

أنىاع خمرجات التعلن:
تصنف مخرجات التعلم في أربعة مجاالت  ،هي:
أ -المعرفة والفهم:هً المعلومات األساسٌة والمفاهٌم التً ٌتوقع أن ٌكتسبها الطالب
عند إكمال دراستة البرنامج بنجاح.
ب -المهارات الذهنية:هً المهارات الذهنٌة التً ٌتوقع أن ٌكتسبها الخرٌج عند إكماله
البرنامج مثل :القدرة على االختٌار من بٌن بدائل أو خٌارات مختلفة ،واالستنتاج
والمناقشة ،واالبتكار ،وتحدٌد المشكالت والتوصل إلى حلول ،إلخ.
ج -المهارات المهنية والعملية:هً القدرة على استخدام المادة المعرفٌة فً تطبٌقات
مهنٌة أو عملٌة ،والتً ٌتوقع أن ٌكتسبها الطالب عند إكمال دراستة البرنامج بنجاح،
مثل :استخدام خرائط االستشعار عن بعد ،وتدرٌس درس فً صف دراسً ،وكتابة
بطاقة عالج ،وإدارة الموارد المائٌة ،وعمل تصمٌم هندسً ،وتصمٌم برنامج حاسب
آلً ،إلخ.
د -المهارات العامة:هً مختلف المهارات العامة أو المهارات القابلة لالستخدام فً
مجاالت عدة التً ٌتوقع أن ٌكتسبها الطالب عند إكمال دراستة البرنامج بنجاح .وهً
مهارات غٌر مختصة بمادة أو مقرر دراسً محدد ،ومن أمثلتها :مهارات التعامل مع
الحاسب اآللً ،ومهارات االتصال ،ومهارات القٌادة ،ومهارات العمل فً فرٌق،
ومهارات حل المشكالت.
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توجد مستوٌات متعددة لمخرجات التعلم من حٌث درجة عمومٌتها ،منها :مستوى مخرجات
التعلم العامة المستهدفة التً ٌشترك فً تحقٌقها جمٌع الطالب الملتحقٌن أو المتخرجٌن من
المؤسسة التعلٌمٌة ،ومستوى مخرجات التعلم المستهدفة من برنامج أكادٌمً معٌن ،ومستوى
مخرجات التعلم المستهدفة من مقرر دراسً معٌن ..وهكذا تتدرج مستوٌات مخرجات التعلم من
المخرجات العامة إلى المخرجات الخاصة ومن المخرجات واسعة النظاق إلى المخرجات
الدقٌقة المحددة فً نظاق مادة معٌنة.
وفٌما ٌلً عرض موجز لمستوٌات مخرجات التعلم:

أِ .ست ٜٛاٌداِعت:
وتعرف بمخرجات تعلم الثقافة العامة ( )general educationالتً ٌنبغً أن ٌحققها
جمٌع طلبة المؤسسة التعلٌمٌة ،بصرف النظر عن تخصصاتهم ،مثل :المعرفة والفهم
بمفاهٌم حقوق االنسان ،واكتساب قٌم المواطنة والحرص على ممارسة حقوقه
االنتخابٌة ،والتمكن من استخدام تكنولوجٌا المعلومات ( ،)ITومهارات التواصل الفعال،
ومهارات الحصول على وظٌفة (.)employability skills
ومن أِثٍت ٌّخشخاث تعٍُ ِشتشوت (بيٓ ِعظُ اٌبشاِح األواديّيت)
 اٌزؼٍُ اٌّضزّش.
 اٌضٍٛن اٌّضؤٚي ٚاألخالل.ٟ
 اٌزٛاصً اٌد١ذ ٚاوزضبة ِٙبساد رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد.
 اٌشغجخ ٚاٌمذسح ػٍ ٝاٌم١بَ ثؼًّ رٛٔ ٚػ١خ ػبٌ١خ صٛاء ِٕفشدا أَ فِ ٟدّٛػٗ.
 اٌمذساد اٌفٕ١خ ( )technicalاٌّخزٍفخ.

ب .مستوى الكلية:
تهتم الكلٌة بوصفها مؤسسة تعلٌمٌة تخصصٌة بوضع مخرجات تعلم مشتركة لجمٌع الطلبة
الملتحقٌن ببرامجها األكادٌمٌة المختلفة .فمثال تشترك تخصصات اٌؼٍ َٛالصرفة
بمخرجات تعلم تختلف عن تلك التً ٌشترك فٌها طالب تخصصات العلوم التطبٌقٌة ،مثل
العلوم الطبٌة ،والعلوم الهندسٌة .وهً تعتبر مخرجات التعلم ف٘ ٟزا اٌّضز ٜٛالجذع
المشترك بٌن طلبة التخصصات المتقاربة.

ج .مستوى البرنامج األكاديمي:
وفً هذا المستوى توضع مخرجات تعلم تركز على تخصص معٌن أو مجموعة تخصصات
بٌنٌة .وقد ٌكون البرنامج مهنة من المهن ،مثل :الطب البشري ،والهندسة المدنٌة ،وإدارة
األعمال ،والتربٌة المبكرة؛ أو قد ٌكون تخصص معٌن ،مثل :اللغة العربٌة ،والتارٌخ ،وعلوم
الحٌاة .وتشمل مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج مخرجات التعلم العامة المشتركة
على مستوًٌ الجامعة والكلٌة.
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د .مستوى المقرر الدراسي:
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وٌتم فً هذا المستوى االهتمام بوضع مخرجات التعلم دقٌقة ومحددة ترتبط بالمادة الدراسٌة
التً ٌشملها مقرر دراسً معٌن ،من المقررات التً ٌشملها البرنامج األكادٌمً ،ولذا فهً
تشتق من مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج .تختلف مخرجات التعلم
المستهدفة للبرنامج عن مخرجات تعلم المقررات الدراسٌة.

ثأياِ :خشخاث اٌتعٍُ اٌّستٙذفت ٌٍبشٔاِح األواديّي Program Intended
)Learning Outcomes (PILOs
مخرجات التعلم لمستوى البرنامج هً اهداف تحدد ما ٌتوقع من الطالب أن ٌعرفه وٌفهمه أو
ٌكون قادرا على القٌام به من أعمال بعد االنتهاء بنجاح من البرنامج األكادٌمً .وٌتم تحدٌدها
فً ضوء المعاٌٌر األكادٌمٌة أو المستوٌات المهنٌة للمؤهالت ،لتكون متوافقة معها.
مخرجات التعلم البرنامج هً تعبٌرات عن ما ٌتوقع من الطالب أن ٌعرفه وٌفهمه أو ٌكون
قادرا على القٌام به من أعمال أو قدرات بعد االنتهاء بنجاح من برنامج أكادٌمً كامل.
ِٚخشخاث تعٍُ بشٔاِح أواديّي٘ ،ي:
ػجبساد رصف رٛلؼٕب ِٓ اٌطٍجخ زٛي ِب :
يعشفٛا ،يى ْٛلادسيٓ عٍ ٝاٌمياَ بٗ ،يمذس ْٚعٍي ِٓ ُٙأعّاي أ ٚيظٙشِٓ ٗٔٚ
تصشفاثٚ ،رٌه عٕذ استىّاي دساست بشٔاِح أواديّي ِعيٓ.
وٌمكن التمٌٌز بٌن ثالث صور لمخرجات التعلم ،تعبر عنها ثالثة مصطلحات أساسٌة ،هً:
 مخرجات التعلم المستهدفة ) ، (Intended Learning Outcomesوهً تعكساألهداف التربوٌة للبرنامج األكادٌمً .فهً تصف مخرجات التعلم التً ٌقصد أن ٌحققها
المتعلمون باعتبارها نتائج لألنشطة التعلٌم والتعلم .فمن المنطقً التأكٌد على أن
مخرجات التعلم المستهدفة ٌجب دائما أن تشمل توصٌف الحد األدنى لمخرجات التعلم
المستهدفة.
 مخرجات التعلم المتوقعة ) ، (Expected Learning Outcomesوتتمثلبالمخرجات المعممة المتصلة باالطار الوطنً للمؤهالت ،أو بالمعاٌٌر األكادٌمٌة
للمنظمات التخصصٌة والمهنٌة .وٌتم االعالن عنها لتحدٌد الحد األدنً المتعارف علٌه،
أو تحدٌد مدى معٌن من المعاٌٌر لكل مستوى تأهٌل – أي كان – والتً ٌنبغً أن تكون
معلنة وتضمن المؤسسات التعلٌمٌة تحقٌقها.
 مخرجات التعلم الفعلية ( ،)Actual Learning Outcomesوتتمثل المعرفةوالمهارات والكفاءات فً نهاٌة البرنامج .وهً متحققة فعلٌا من قبل الطالب إذا كان
البرنامج فعاال.
وٌمكن أن تصف مخرجات التعلم للبرنامج التغٌر فً المعرفة والمهارة أو الكفاءة أو النتٌجة
النهائٌة المتراكمة للمحصلة الكلٌة لتعلم الطالب بما ٌتمشى مع مستوى المؤهل أو المدى التأهٌلً
الذي ٌستهدفه البرنامج األكادٌمً ،وٌتضمن ذلك المعرفة القبلٌة للطالب عند االلتحاق بالبرنامج.
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ومخرجات التعلم المستهدفة والمتوقعة تعبر عن االجازات التً تمنحها المؤسسة المواكبة
لمستوٌات المؤهالت الوطنٌة.
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ومن هنا تأتً أهمٌة المقارنة بٌن مخرجات التعلم المستهدفة والمعاٌٌر المتفق علٌها دولٌا مهنٌا
أو تخصصٌا ،من أجل ضمان تمشٌها المستمر مع ما هو مقبول من ممارسات ومعاٌٌر من
جانب الهٌئات والمنظمات المهنٌة والتخصصٌة.
وخمرجات تعلن برناهج أكادميي هعني رسذد ِب ٘ ٛأصبصٌٍ ٟجشٔبِح أوبدِ ، ّٟ٠ثً:
ٌّ برا اٌزسك اٌطٍجخ ثبٌجشٔبِح ؟
ِ برا ٠دت أْ ٠ىزضجٛا ػٕذ اصزىّبي دساصخ ٘زا اٌجشٔبِح؟
ِ برا ٠ؼزمذ إٌّزفؼ ٓ١أ ٚرٛلؼبر ِٓ ُٙاٌطٍجخ ،أْ ٠ى ْٛاٌطٍجخ اٌٍّزسم ٓ١ثبٌجشٔبِح ٠ؼشفٗٔٛ
أَ٠ ٚىٛٔٛا لبدس ٓ٠ػٍ ٝاٌم١بَ ثٗ أِ ٚب ٠ؼزمذٖ إٌّزفؼ ْٛأ٠ ٚزٛلؼ ِٓ ٗٔٛاٌجشٔبِح أٚاٌذسخخ
أَ ٚاٌغٙبد ِح اٌز ٟص١سصً ػٍٙ١ب اٌطٍجخ ؟
خمرجات التعلن لربناهج أكادميي والكفايات:
 اٌىفب٠خ عباسة تصف ِا يدب أْ يتمٕٗ اٌّتخشج عٕذ تخشخٗ ٌٍمياَ بّٕٙت ٚ/ظيفت
ِسذدة.
ِ خشخبد اٌزؼٍُ ٘ٔ ٟز١دخ لبثٍخ ٌٍم١بس ثؼذ ِشٚس اٌطبٌت ثخجشاد رؼٍُ.
ِ خشخبد اٌزؼٍُ ٌ١ضذ خصبئص فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ٌىً طبٌتٌٚ ،ىٓ ػجبساد ّ٠ىٓ أْ
رضبػذ ِؤصضبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟػٍ ٝل١بس ِب إرا اوزضت اٌطٍجخ وفب٠بد رشل ٝإٌٝ
اٌّضز ٜٛاٌّطٍٛة.
كيف يتن تطىير خمرجات التعلن املستهدفة هن الربناهج؟
رط٠ٛش ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّضزٙذفخ ػٍِ ٝضز ٜٛاٌجشٔبِح ػٍّ١خ خّبػ١خ رؼب١ٔٚخ ١ٌٚضذ فشد٠خ ،ز١ث
٠غزشن ف ٟرط٠ٛش٘ب خّ١غ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ش ف ٟاٌمضُ األوبد ِٓ ّٟ٠ر ٞٚاٌزخصص ٚاٌخجشح ،إٌٝ
خبٔت ِغبسوخ األطشاف األخش ِٓ ٜاٌّضزف١ذ.ٓ٠
ٚرغزشن أطشاف ػذح فٚ ٟضغ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّضزٙذفخ ٌجشٔبِح أوبدِ ّٟ٠ؼّ٠ ... ٓ١ىٓ أْ ٠ىْٛ
اٌّغبسو:ْٛ
 أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ش ف ٟاٌزخصص.
 أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ش اٌّغبسو ْٛاٌز٠ ٓ٠ذسصِ ْٛمشساد ِؼٕ١خ ِٓ خبسج اٌمضُ اٌؼٍّٟ
اٌّؼٕ.ٟ
 أػضبء اٌٍدٕخ االصزغبس٠خ (إْ ٚخذد ٌدٕخ اصزغبس٠خ ٌٍجشٔبِح)
ِّ ثً أسثبة اٌؼًّ ف ٟاٌّدزّغ اٌّسٍ.ٟ
 ػٕ١خ ِٓ خش٠د ٟاٌجشٔبِح (اخز١بس.)ٞ
ٚعٕذ تطٛيش ِخشخاث تعٍُ اٌّستٙذفت ِٓ بشٔاِح أواديّي ِعيٓ تتبع اٌخطٛاث األتيت:
اٌخطٛة  :1تسذيذ اٌسياق.
ٚفٙ١ب رزُ ِشاخؼخ اٌّٛاد ا٢ر١خ:
 سؤ٠خ اٌدبِؼخ ٚسصبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب اٌزؼٍ١ّ١خ (إْ ٚخذد).
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ِ خشخبد رؼٍُ اٌدبِؼخ اٌؼبِخ (إْ ٚخذد).
 اٌىفب٠بد اٌّ١ٕٙخ (ثبٌٕضجخ ٌٍزخصصبد اٌّ١ٕٙخ).
ِ ؼب١٠ش اٌدّؼ١بد ٚإٌّظّبد اٌّ١ٕٙخ (خبصخ ِب ٠زصً ثبٌزشخ١ص ٌّزاٌٚخ إٌّٙخ ثبٌٕضجخ
ٌٍزخصصبد اٌّ١ٕٙخ) .
ِ ؼب١٠ش االػزّبد األوبد /ّٟ٠اػزّبد اٌجشاِح.
ِ خشخبد رؼٍُ ثشاِح ِخزبسح ِٓ وٍ١بد ٚخبِؼبد ِّبثٍخ.
اٌخطٛة  :2اٌعصف اٌزٕ٘ي.
لذ رضبػذ األصئٍخ اٌزبٌ١خ ػٍ ٝثذء إٌمبط ٚرٛخ ٗٙ١ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ش:
ِ .1ب أدٚاس اٌخش٠د ٓ١اٌّزٛلؼخ ف٘ ٟزا اٌزخصص؟
ِ .2ب اٌّؼشفخٚ ،اٌّٙبسادٚ ،اٌصفبد اٌز٠ ٟسزبخٙب أسثبة اٌؼًّٚ ،اٌذساصبد اٌؼٍ١بٚ ،إٌّظّبد
اٌز ٟرضؼٌ ٝزٛظ١ف خش٠د ٟاٌجشٔبِح ؟
ِ .3ب اٌّؼشفخٚ ،اٌّٙبسادٚ ،اٌصفبد اٌضشٚس٠خ إلصزىّبي اٌطٍجخ دساصخ ٘زا اٌجشٔبِح ثٕدبذ؟
ِ .4ب اٌزٕ٠ ٞجغ ٟأْ ٠ى ْٛاٌطٍجخ لبدس ْٚػٍ ٝفؼٍٗ ػٕذ اوزّبي دساصخ اٌجشٔبِح؟
ِ .5ب خجشاد أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ش اٌّزصٍخ ثّب ٕ٠جغ ٟأْ ٠زمٕٗ اٌّزخشج ػٕذ اٌزخشج ِٓ
اٌجشٔبِح؟
ٌٍمياَ بعٍّيت اٌعصف اٌزٕ٘ي:
 رغىً اٌّدّٛػخ رزى ِٓ ْٛألً ِٓ  20فشدا.
٠ زُ رسذ٠ذ أدٚاس اٌخش٠د ٓ١ثؼذ اٌزخشج.
٠ طشذ اٌضؤاي ا٢رٌٍ ٟسىُ ػٍ ٝخٛدح وً ِٓ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌز ٟأػذد ف ٟاٌخطٛح اٌضبثمخ:
"ِب ٠دت أْ ٠ى ْٛاٌخش٠ح لبدساً ػٍ ٝاٌم١بَ ثٗ ف ٟاٌؼًّ ػٕذِب ال ٔى ْٛثبٌمشة ِٕٗ ؟'
 رسذد اإلخبثبد ثصٛسح فشد٠خ ِىزٛثخ ػٍٚ ٝسق وج١ش ٍ٠صك ػٍ ٝاٌدذاس.
 اثذأ ثفؼً ٔغظ ػٕذ ص١بغخ أِ ٞخشج رؼٍُ.
اٌخطٛة  :3اٌتذليك.
ّ٠ىٓ اصزخذاَ وً ِٓ األصئٍخ األر١خ فِ ٟشاخؼخ ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح اٌز ٟرُ إػذاد٘ب ف ٟاٌخطٛح
اٌضبثمخ:
ِ ب اٌغشض ِٓ وً ِخشج رؼٍُ؟
 ً٘ .1رؼىش ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح سؤ٠خ ٚسصبٌخ اٌدبِؼخٚ ،اٌىٍ١خٚ ،اٌمضُ؟  ً٘ٚرزضك ِغ
اٌزٛخٗ االصزشار١دٌٍ ٟدبِؼخ؟
َ .2و١فَ رزىبًِ ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح ِغ ِخشخبد رؼٍُ اٌدبِؼخ؟
(ثّؼٕ ٟ٘ ً٘ ٝرىشاس أَ رؼّ١ك أَ رؼىش ثُؼذا ِخزٍفب ِّٙٚب ٌٍجشٔبِح األوبد)ّٟ٠؟
 .3و١ف رذِح ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح األٔغطخ اٌصف١خ ٚاٌالصف١خ ف ٟاٌدبِؼخ؟
ٚالستعشاض ِخشخاث تعٍُ اٌبشٔاِح في ٘زٖ اٌّشزٍتّ٠ ،ىٓ اصزخذاَ وً صؤاي ِٓ األصئٍخ ا٢ر١خ:
 ً٘ اٌؼٕبصش األصبص١خ ٌّخشخبد اٌزؼٍُ ِزٛافشح ف ٟص١بغخ وً ِخشج اٌزؼٍُ؟
ِ ً٘ خشج اٌزؼٍُ ٚاضر ِٛٚخز ،ال ٌجش فِٚ ،ٗ١فَٛٙ؟
ِ ًَ٘ خشج اٌزؼٍُ لبثً ٌٍم١بس – ِسذد ثذلخ رضبػذ ػٍ ٝرَط٠ٛش أ ٚاخز١بس إخشاءاد رم ُ١١األدا ِء؟
ّ٠ ً٘ ىٓ رسم١مٗ؟ ّ٠ىٓ رسم١ك ِخشخبد اٌزؼٍُ فِ ٟدزّغ اٌزؼٍُ؟

7

7

اٌخطٛة ٚ :4ضع اٌصياغت إٌٙائيت ٌّخشخاث اٌتعٍُ
 سرت لبئّخ ِخشخبد اٌزؼٍُ ثسضت األ٠ٌٛٚخ.
 اصزخذَ خ١بس خصُ  ٪25إرا ٌزَ األِش ،ثّؼٕ ٝإرا وبٔذ اٌمبئّخ إٌٙبئ١خ طٍ٠ٛخ.
ٔبلظ لبئّخ ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح ِغ ػّ١ذ اٌىٍ١خ ٌّؼشفخ إرا وبْ ٌذ ٗ٠أِ ٞالزظبد أٚ
رذاخالد ِغ اٌجشاِح األخش ٜف ٟاٌىٍ١خ.
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ِخشخاث اٌتعٍُ اٌفشعيت ِٚؤششاث األداء ٌٍبشٔاِح األواديّي:
ثؼذ اصزىّبي إػذاد ِخشخبد رؼٍُ اٌجشٔبِح األوبد٠ ،ّٟ٠زُ ردزئخ وً ِٕٙب إٌ ٝػذد ِٓ ِخشخبد اٌزؼٍُ
اٌفشػ١خ ،ثس١ث ٠فىه وً ِخشج رؼٍُ إٌِ 5-4 ٝخشخبد رؼٍُ فشػ١خ أَِ ٚؤعشاد أداءٚ ،رٌه ثٙذف:
 .1رض ً١ٙػٍّ١خ رضىِ ٓ١خشخبد اٌزؼٍُ ف ٟاٌّمشساد اٌذساص١خ.
 .2اخز١بس طشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ اٌّالئّخ ٌىً ِخشج رؼٍُ.
 .3رسذ٠ذ ِصبدس اٌزؼٍُ ٌىً ِخشج رؼٍُ.
 .4إػذاد أٔغطخ رؼٍُ ٌىً ِخشج رؼٍُ.
اٌزم ُ١١اٌّالئّخ ٌىً ِخشج رؼٍُ.
 .5أخز١بس أدٚاد
ِ
كتابة خمرجات التعلن املستهدفة للربناهج األكادميي:
مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج األكادٌمً تمثل األساس الذي ٌرتكز علٌه تحدٌد
مخرجات التعلم لمستوى المقرر الدراسً .ولذا نتناول تحتاج صٌاغتها إلى عناٌة خاصة ،لكً
تعكس كل ما هو مهم من المحتوى التعلٌمً فً التخصص .وٌنبغً أن تكون مخرجات التعلم
المستهدفة للبرنامج األكادٌمً والمقررات متالئمة وثٌقة الصلة باالطار الوطنً للمهن .وتستخدم
فً كتابتها أفعال نشطة محددة وواضحة غٌر قابلة للبس أو سوء الفهم أو التضارب فً المعنى
والتفسٌر.
يبدأ كتابة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج التعلم بعبارة:

بعد االنتهاء بنجاح من البرنامج األكاديمي سوف يكون المتخرج قادرا على أن ...
وٌمكن أن تتبع هذه العبارة بأفعال (مثال ،يحلل  ،يطبق ) ٌلٌها تحدٌد ما ٌراد تحلٌله وتطبٌقه ،و
" يقدر على القيام ب "ٌ ،لٌها تحدٌدا للقدرات أو المهارات أو األعمال التً ٌراد من الطالب
اكتسابها' .ومثل هذه المخرجات تكون واسعة بطبٌعتها ألنها تحدد مخرجات التعلم المستهدفة من
البرنامج بكامله .وهً تختلف عن مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر من حٌث أن هذه
األخٌرة تشٌر بوضوح إلى الكٌفٌة التً سوف ٌظهر فٌها الطالب معرفتهم وفهمهم ومهاراتهم أو
كفاءتهم فً نطاق مادة دراسٌة معٌنة.

8

الجدول  :1تصور نظري للتعلم المتعمق الذي ٌبدأ من التذكر والفهم وٌتطور إلى
التقوٌم واالبداع – وفقا لـ (.)Anderson et al., 2001
اٌٛصف

اٌّستٜٛ

األفعاي اٌشائعت اٌّشتبطت
يذسن – يستشخع  -يسذد – يسّي –
يفسش – يششذ -يٛضر – يٍخص–
يصٕف – يشاخع

رزوش ٚاصزشخبع اٌّؼٍِٛبد،
ٚعشذ اٌّفب٘ٚ ُ١األفىبس

اٌززوش ٚاٌفُٙ

يٕفز – يطبك – يستخذَ – يفشق –
يّيز – يٕظُ – يذِح – يسًٍ  -يسً

٠طجك ١ّ٠ٚز ٠ٚشثظ ثٓ١
اٌّؼٍِٛبد

اٌزطج١ك ٚاٌزسًٍ١

يتابع – يسىُ – يختبش – يعُّ –
يصُّ – يخطط – يٕتح – يٕشئ –
يفشض – يٛصي – يعذي  -يؤٌف

رجش٠ش لشاس ٚاثذاع ِٕزح

اٌزمٚ ُ٠ٛاالثذاع
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أمثلة لمخرجات التعلم على مستوى البرنامج األكاديمي:
المعرفة والفهم:
بعد االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج سوف ٌمتلك الخرٌجون...
 المعرفة المفصلة والفهم لمقدار واسع من العلوم التجارٌة ،وكٌفٌة تترابطها معا فً اطار
العملٌة الشاملة إلدارة األعمال.
 الفهم الجٌد للرٌاضٌات واإلحصاء وتطبٌقاتهما.
المهارات الذهنية والعملية:
بعد االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج سوف يمتلك الخريجون...
 القدرة على تحلٌل المشكالت التجارٌة واقتراح الحلول المناسبة لها.
 القدرة على المشاركة بثقة وبنجاح فً المشروعات الهندسٌة لحل خدمات البناء من
حٌث الجوانب الفنٌة واإلدارٌة والتواصل بفاعلٌة مع األطراف ذات الصلة العادة
حلها.
الكفايات والمهارات العامة:
بعد االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج سوف يتمكن الخريجون من...






تقدٌر ضرورة التنمٌة المستدامة الوطنٌة والعالمٌة
القدرة على تطبٌق المفاهٌم والمهارات المكتسبة فً سٌاقات متنوعة ..
القدرة على العمل بشكل مستقل .
القدرة على العمل بفعالٌة فً فرٌق .
القدرة على تحمل مسؤولٌة تعلمه بنفسه .
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 القدرة على التعلم من الخبرات المكتسبة من سٌاقات مختلفة .
 القدرة على فهم وجهات نظر متعددة.
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ٌٚتتّيز ِخشخاث اٌتعٍُ عٓ غيش٘ا ِٓ اٌّفا٘يُ اٌّتذاٌٚت في تصّيُ اٌبشاِح األواديّيت...
يالزع أْ ِخشخاث اٌتعٍُ اٌّستٙذفت ٌٍبشٔاِح األواديّي:
• ٌ١ضذ لبئّخَ طٍ٠ٛخ ِٓ اٌّٙبساد اٌذل١مخ اٌز٠ ٟدت أْ ٠زمٕٙب اٌّزخشج.
• ٌ١ضذ أ٠ضب لبئّخ لص١شح ِٓ اٌىفب٠بد اٌز ٟرفشض ػٍ ٝاٌمبئّ ٓ١ػٍ ٝاٌجشٔبِح ِٓ
خبسخٗ.
• رىٔ ْٛزبخب ٌؼٍّ١خ أوبد١ّ٠خ ِ١ٕٙخ ٠زُ رط٠ٛش٘ب ثبٌزؼبِ ْٚغ لطبع األػّبي/اٌّ ٓٙاٌّسٍٟ
ثس١ث رؼىش ازز١بخبر.ُٙ
• رىِ ْٛب ث 15 ٚ 8 ٓ١ػٍ ٝاألوثش.
تقييم جودة صياغة مخرجات التعلم المستهدفة:
ٌتحدد مستوى جودة صٌاغة مخرجات التعلم المستهدفة ،على مدى مراعاتها للمعاٌٌر اآلتٌة:
• تعبٌرها عن رسالة المؤسسة التعلٌمٌة وعن القٌم التً تمثلها.
• اتساقها مع المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج.
• عباراتها طموحة محققة لرسالته البرنامج وأهدافه العامة.
• صٌاغاتها واسعة وعامة من حٌث أنها تغطً عددا من المقررات الدراسٌة المهمة.
• صٌاغتها واضحة ومحددة و قابلة للتقٌٌم.
• ممنكنة التحقٌق وواقعٌة من حٌث مراعاتها للموارد المتوافرة الالزمة لتحقٌقها.
• متوائمة مع طرق التدرٌس وأسالٌب التقٌٌم المناسبة لتحقٌقها وتقٌٌمها.
• مصاغة باستخدام أفعال نشطة  Action Verbsتحدد بوضوح الناتج أو األداء المتوقع
من الطالب أو الخرٌج.
• مراعاتها لمستوى المؤهل أو الدرجة العلمٌة التً ٌمنحها البرنامج.
• مراعاتها للوقت المحدد للبرنامج أو للمقرر.
• تكاملها مع مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات األخرى .
• محققة لألهداف العامة للبرنامج /للمقرر.
• متمشٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌة أو مع مخرجات التعلم المستهدفة لبرامج أكادٌمٌة مماثلة
إقلٌمٌا ودولٌا.
• شاملة لمجاالت التعلم المختلفة " المعرفة والفهم ،ومهارات التفكٌر والبحث ،والمهارات
المهنٌة والعملٌة والمخرجات العامة المشتركة.
• لغتها واضحة وقابلة للفهم لكل من الطالب وهٌئة التدرٌس.
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ثالثا :تسكين مخرجات التعلم Mapping Intended Learning Outcomes
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السؤال المهم الذي ٌتطلب اإلجابة عنه من جانب المؤسسة التعلٌمٌة من خالل نظامها لضمان
الجودة ،هو :هل ٌتوفر فً برامجها األكادٌمٌة ما ٌؤكد من الضمانات من أن الطالب الملتحقون
بتلك البرامج سوف ٌحققون مخرجات التعلم المستهدفة منها؟
أي أن تحدٌد مخرجات التعلم المستهدفة لٌس كل شًء ،فذلك وحده الٌكفً لضمان تحقٌق
مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج ،ذلك أن تصمٌم البرامج التعلٌمٌة ٌستلزم التفكٌر بكٌفٌة
االنتقال بمخرجات التعلم المستهدفة من مستوى التوقع " مخرجات التعلم المتوقعة" إلى مستوى
التحقق الفعلً " مخرجات التعلم المحققة"  ،وٌتم إنجاز ذلك بتحدٌد واختٌار الوسائل الالزمة
لتحقٌق ما تم تحدٌده من مخرجات تعلم ،بتحدٌد استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المناسبة ،وتحدٌد
طرق التقٌٌم والمحكات المستخدمة للتأكد من تحققها الفعلً ،ثم مواءمتها بنائٌا مع مخرجات
التعلم المستهدفة.
وتسكٌن مخرجات التعلم مصطلح ٌقصد به تصمٌم خرٌطة المنهج (curriculum
) ،mappingأي إعداد مصفوفة تظهر بوضوح الترابط)ٌ (Alignmentبٌن أنشطة التعلٌم
والتعلم التً تساعد المتعلم على بناء المعانً (استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم) ،ومهمات التقٌٌم
(طرق التقٌٌم) من جانب ومخرجات التعلم المقصودة من جانب آخر .وتتم عملٌة الربط عن
طرٌق تنشٌط األفعال المستخدمة فً صٌاغة مخرجات التعلم نفسها(Biggs, J. & Tang, .
)C, 2007
وتعتبر خارطة المنهج ( )Curriculum Mapاألداة المناسبة لتسكٌن مخرجات التعلم
واظهار العالقات بٌن أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المستهدفة منه ،وتوضٌح فً أي جزء
من البرنامج أو أي مقرر دراسً سٌتم تقدٌم ودعم وتحقٌق وتقٌٌم كل مخرج من مخرجات التعلم
المستهدفة.
وتصمٌم خارطة المنهج هو طرٌقة للتقٌٌمٌ ،ستخدم لتحدٌد أٌن ومتى ،وكٌف ٌتم تدرٌس وتقٌٌم
مخرجات التعلم ضمن برنامج أكادٌمً معٌن .أنه ٌوفر استراتٌجٌة فعالة للتوضٌح والمواءمة
ودمج مخرجات التعلم عدد متتابع من المقررات الدراسٌة ،والتحدٌد المعلن للطالب والمعلمٌن
واإلدارٌٌن والمستفٌدٌن الخارجٌٌن كٌف ٌتم تحقٌق مخرجات التعلم فً إطار برنامج أكادٌمً
معٌن.
وٌرى بٌجز وتانج ) (Biggs, J. & Tang, C, 2007أنه من المهم تسكٌن مخرجات التعلم
فً خرٌطة المنهج لٌتضح مدى التوافق البنائً بٌن استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وطرق التقٌٌم
من جانب ،ومخرجات التعلم المتوقعة من جانب آخر؛ على مستوى البرنامج مع مخرجات التعلم
المستهدفة من المقررات الدراسٌة فً البرنامج.
وٌفٌد تسكٌن مخرجات التعلم من خالل خارطة المنهج تحوٌل محور اهتمام المنهج من التمركز
حول أنشطة المعلم ،والمحتوى التعلٌمً إلى مخرجات التعلم المتوقعة .وهذا التحول ضروري
لٌكون المنهج أكثر تمحورا حول المتعلم ومخرجات التعلم المتوقعة منه.
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12
مخرجات التعلم
للبرنامج

أهداف المقرر

التطوٌر
والتقوٌم

مخرجات التعلم
للمقرر

أهداف البرنامج
والمحتوى التعلٌمً
خطة المقرر
والمحتوى

استراتٌجٌات
التعلٌم والتعلم

طرق التقٌٌم

محكات التقٌٌم

شكل عملٌة تصمٌم المنهج

ٌتبٌن من الشكل أن تسكٌن مخرجات التعلم عملٌة بنائٌة تتطلب التفكٌر فً الروابط والعالقات
بٌن األجزاء المختلفة للبرنامج األكادٌمً ،ومن خالل اتباع هذه المنهجٌة ٌتمكن مطورو
البرنامج من تحقٌق الترابط البنائً بٌن األجزاء المختلفة للمنهج المتبع فً البرنامج .والشكل
ٌوضح عملٌة التصمٌم التً تبدأ من أهداف البرنامج األكادٌمً ومخرجات التعلم المستهدفة
وعلى أساسها ٌتم تحدٌد المحتوى التعلٌمً المراد تغطٌته ،وبالتالً تحدٌد المقررات الدراسٌة
التً سوف ٌشملها البرنامج من خالل تسكٌن مخرجات التعلم المخططة لمستوى البرنامج فً
المقررات الدراسٌة التً ٌشملها البرنامج .ونظرا ألن مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج
األكادٌمً نطاقها واسع النطاق ،فهً تحدد السٌاق العام للمقررات الدراسٌة الفردٌة .والخطوة
األولى على مستوى المقرر الدراسً هً تحدٌد الخطوط العرٌضة ألهداف المقرر ،تلٌها تحدٌد
مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر ،ثم تحدٌد الخطوط العرٌضة للمحتوى .وهكذا فعندما
تكون مخرجات التعلم للمقرر ،فإنه من الممكن أن ٌتم اختٌار طرق التقٌٌم المناسبة ،تلٌها تحدٌد
محكات التقٌٌم التً سٌتم استخدامها لتحدٌد درجة مستوى اإلنجاز .وبناء على الخطوات السابقة
ٌتم اختٌار طرق التدرٌس المناسبة ،وتصمٌم استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المناسبة لدعم وتمكٌن
الطالب من تحقٌق مخرجات التعلم وبلوغ أهداف المقرر .وأخٌرا فإن التقوٌم الكلً للعملٌة على
مستوى البرنامج ومستوى المقررٌ ،مكن من تطوٌر المقررات الدراسٌة الفردٌة التً ٌشملها
البرنامج فً جمٌع جوانبها  ،لضمان مساهمة مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقررات
الفردٌة بشكل جماعٌة وتراكمٌة تحقٌق مخرجات التعلم الواسعة المستهدفة من البرنامج العام.
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ٌٚتسىيٓ ِخشخاث اٌتعٍُ عٍ ٝإٌس ٛاٌّالئُ يٕبغي ِشاعاة ِا يأتي:
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 .1أْ وً ِخشج رؼٍُ ٠سزبج إٌ ٝأْ ٠زسمك ِٓ خالي ِمشس ٚازذ  -ػٍ ٝاأللًٚ ،ثبٌزبٌٟ
٠دت أْ ٠زُ سثظ خّ١غ ِخشخبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِح ثّب ٠غٍّٗ اٌجشٔبِح ِٓ ِمشساد
دساص١خٚ .ف ٟزبٌخ ٚخٛد ِخشج رؼٍُ دِ ْٚمشس ف ٟاٌجشٔبِح ،فئْ رٌه ٠زطٍت إِب دِح
اٌّخشج ضّٓ ِمشس دساص ٟلبئُ صجك اٌزٛصً إٌ ٗ١أ ٚرضّ١خ ِمشس خذ٠ذ ٌ١سمك
اٌّخشخبد اٌز ٟال ٛ٠خذ ٌٙب ِمشس أ ٚأْ ٠سزف ِخشج اٌزؼٍُ إْ وبْ ٠صؼت رسذ٠ذ
ِمشس دساص٠ ٟسممٗ.
 .2أْ وً ِمشس دساص ٟف ٟاٌجشٔبِح ٠دت أْ ثض ُٙف ٟرسم١ك ِخشخبد اٌزؼٍُِٚ .ؼٕ ٝرٌه
أٔٗ ٠دت اصزجؼبد أِ ٞمشس ال ٠ض ُٙف ٟرسم١ك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّزفك ػٍٙ١ب ٌٍجشٔبِح.

رابعا :مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي
مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر الدراسً هً تعبٌرات تصف ما ٌتوقع من
الطالب أن ٌعرفه وٌفهمه وٌكون قادرا على القٌام به من أدائٌات بعد االنتهاء بنجاح من دراسة
المقرر ،أي أنها تصف ما سوف ٌستطٌع الطالب إظهاره من معرفة وفهم ومهارات و /أو
كفاءات بعد االنتهاء بنجاح من المقرر الدراسً .وتشتق مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر
الدراسً من مخرجات التعلم للبرنامج.
فتسكٌن مخرجات التعلم تتضمن البدء بحٌث تكون النهاٌة فً أذهاننا كما ٌقول صز١فٓ وٛف" ٟأثذأ
ٚإٌٙب٠خ ف ٟرٕ٘ه".

مستوى البرنامج

ماذا ٌستطٌع الطالب فعله نتٌجة للبرنامج؟
التسكٌن فً المقررات

تشتق المقررات الدراسٌة من مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج
وحدات المقرر ( 14أسبوع)

تشتق الوحدات من المقرر الدراسً
تسكين مخرجات التعلم في المقررات
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أن تحدٌد المقررات الدراسٌة ٌتم من خالل خارطة توزٌع مخرجات التعلم للبرنامج ،وأن تحدٌد
الوحدات التعلٌمٌة التً ٌشملها المقرر الدراسً على مدى أربعة عشر أسبوع (الفصل الدراسً)
ٌتم باشتقاقها من مخرجات النعلم التً ٌستهدفها المقرر.
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وتتضمن عملٌة تطوٌر المقرر الدراسً القٌام بالخطوات اآلتٌة:
-

صٌاغة مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر الدراسً.
اختٌار أنشطة التعلم (استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم ،وتصمٌم الوحدات التعلٌمٌة) التً
تسهل تحقٌق مخرجات التعلم.
تحدٌد طرق التقٌٌم المناسبة التً تمكن الطالب من إظهار إنجازهم لمخرجات التعلم.
مراعاة كٌف أن مخرجات التعلم على مستوى المقرر متصلة بمخرجات التعلم
المستهدفة للبرنامج ،وٌتم ذلك من خالل استشارة فرٌق البرنامج.
مراجعة وتعدٌل مخرجات التعلم ،وأنشطة التعلٌم والتعلم ،وطرق التقٌٌم.

كتابة مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي:
تركز مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر على التعلم ولٌس على التعلٌم ،فهً ال تهتم بتحدٌد
ما سوف ٌقوم به المحاضر أو المعلم ،ولكنها تهتم بتحدٌد ما سوف ٌستطٌع أن ٌقوم به وٌظهره
المتعلم .وٌشترط عند كتابتها أن تحدد عباراتها بدقة ما ٌجب أن ٌكون الطالب قادرا على القٌام
به لكً ٌجتاز المقرر .ومن المهم عند صٌاغتها األخذ بعٌن االعتبار أن جمٌع مخرجات التعلم
المستهدفة على مستوى المقررات الدراسٌة ٌنبغً أن تكون قابلة للتقٌٌم .ومن المهم أن تراعً
االنسجام بٌن المقرر والبرنامج ككل.
وتبدأ كتابة مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر بعبارة:
بعد اإلنتهاء بنجاح من المقرر ،سوف يكون الطالب قادرين على أنٌ ...تبع هذه العبارة اختٌار
فعل نشط ( يوضحوا -يفسروا -ينقدوا ) لٌتمكن الطالب من اظهار أنهم تعلموا ،وٌكونوا
بالتالً قد حققوا المخرجات .وفً هذه المرحلة ٌجب تجنب استخدام بعض األفعال الواسعة،
مثلٌ' :عرف'ٌ' ،فهم' أو 'ٌقدر' ما أمكن ذلك ،فهً تمٌل إلى الغموض نوعا ما .وبدال من ذلك،
ٌمكن التفكٌر فً ما ٌجب أن ٌكون الطالب قادرٌن على القٌام به لٌظهروا أنهم اكتسبوا المعرفة
الالزمة والفهم أو التقدٌر .وفً حالة استخدام أفعال مثل 'ٌعرف' و 'ٌفهم' ،فإنه ال ٌكون واضحا
للطالب مستوى الفهم المطلوب ،أو مقدار المعرفة الالزمة الستكمال المقرر بنجاح.
وٌمكن استخدام أفعال مختلفة إلظهار مستوٌات مختلفة من التعلم .على سبٌل المثال ،فً مقرر
التمهٌدي (المدخل /مقدمة إلى ) ..حٌث ان الهدف للطالب ٌمكن أن ٌكون اكتساب المعرفة
وتطوٌر الفهم األساسً ،فإن مخرجات التعلم المستهدفة فً مثل هذا النوع من المقررات قد
تتطلب من الطالب أن ٌكونوا قادرٌن على تحدٌد ،وأذكر ،ووضع قائمة ،ووصف ،وشرح أو
مناقشة .ولكن فً مقرر دراسً متقدم ،حٌث ٌكون الهدف منه للطالب تطوٌر الفهم شامل ،فإن
مخرجات التعلم قد تتطلب من الطالب أن ٌكونوا قادرٌن على صٌاغة وتثمٌن ،أو تقدٌر أو
تقوٌم ،أو بناء ،وكلما تقدم الطالب فً البرنامج سٌكون من المتوقع أن تعكس صٌاغة مخرجات
التعلم طبٌعة ما حققه الطالب من تقدم فً تعلمهم.
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أمثلة لمخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر الدراسي:
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بعد االنتهاء بنجاح من المقرر ،سوف يكون الطالب قادرين على:











تحدٌد مجموعة واسعة ومتنوعة من طرق التعلٌم والتعلم التً ٌمكن استخدامها بفعالٌة
فً التعلٌم العالً.
مناقشة نظرٌات التعلم التً تعزز نهجهم فً التعلٌم.
شرح دور المعلومات المحاسبٌة فً المنظمات .
تحدٌد فعالٌة استراتٌجٌات التسوٌق على االنترنت ودمجها فً خطة التسوٌق.
التحدٌد والتقوٌم الناقد للخٌارات االستراتٌجٌة المتاحة للشركات.
تصمٌم موقع تفاعلً على اإلنترنت لالستخدام من قبل طالب الجامعة.
تطبٌق الناقد للنظرٌة لتحلٌل الخبرة المهنٌة.
وضع الخطوط العرٌضة لفلسفة نقدٌة شخصٌة لتطوٌر المناهج الدراسٌة.
تطوٌر مهارات الدراسة الموجهة ذاتٌا بفعالٌة وكفاءة.
تقوٌم أثر تدخلهم السرٌري فً حالة معٌنة.

بعض النصائح عند كتابة مخرجات التعلم:









كن واقعٌا – خذ بعٌن االعتبار المعرفة السابقة ،والوقت المتاح وفرص التعلم.
تجنب مخرجات التعلم التً ٘ ٟواسعة جدا أو ضٌقة جدا فً النطاق.
عند كتابة المخرجات للمقررات تجنب استخدام األفعال "معرفة"" ،فهم" أو "تعلم" ألنها
غامضة وعرضة للتأوٌل.
ٌمكنك استخدام مخرجات التعلم مفتوحة النهاٌة التاحة الفرصة لإلبداع مثل "التطبٌق الناقد
للنظرٌة لتحلٌل "حالة معٌنة".
استخدم تعبٌرات مقتضبة وموجزة بقدر اإلمكان.
حافظ على أن ٌكون عدد مخرجات التعلم المستهدفة بالقدر المعقول.
استخدم اللغة التً ٌمكن للطالب فهما.
تأكد من أن مخرجات التعلم قابلة للتقٌٌم.

تطوير مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي:
لكتابة مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر الدراسًٌ ،مكن القٌام باألتً:





تحلٌل مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج ،ثم تحدٌد مخرجات التعلم التً
ٌمكن للطالب تحقٌقها من خالل المقرر الدراسً.
تحدٌد المحتوى التعلٌمً الذي سوف سٌتوجب على الطالب أن ٌتمكنوا منه فً المقرر
(حقائق ،مفاهٌم ،تطبٌقات ،نظرٌات) ؟
تحدٌد مهارات التفكٌر والمهارات المهنٌة والعملٌة والعامة التً ٌمكن أن ٌسهم المقرر
فً اكسابها للطالب؟ مثالً( :مهارات الكتابة ،مهارات الحاسوب ،مهارات البحث،
مهارات التفكٌر الناقد ،مهارات حل المشكالت)؟
تحدٌد االتجاهات التً ٌدعمها المقرر؟ مثالً ( أخالقٌات المهنة ،التعلم المستمر ،تقدٌر
المهنة ،أو المادة والمجال ،أو العلم ،والعلماء والبحث فً المجال العلمً).
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 اختٌار المعارف والمفاهٌم أو القضاٌا والمهارات واالتجاهات األكثر أهمٌة التً تلبً
حاجات الطالب ،مع ضرورة توفٌر اإلطار المفاهٌمً المالئم لها الحقا.
 كتابة عبارات مخرجات التعلم بحٌث تشمل كل عبارة العناصر اآلتٌة:
(أ) من هو المستفٌد؟ ( الطالب)
ما السلوك الذي سوف ٌقوم به ( ٌحلل– ٌخطط – ٌصمم – ٌرسم –
(ب)
ٌفسر – ٌشرح – ٌبٌن – ٌنقدٌ -تواصل بفاعلٌة)..
مفهوم من المادة التعلٌمٌة ( عوامل ازدهار الحضارات – اقتصاد
(ت)
السوق )
ما الظروف التً فً ظلها سوف ٌظهر الطالب ما ٌمتلكه من معرفة
(ث)
وفهم أو ٌستطٌع إنجازه من أداء ( .بعد االنتهاء من دراسة المقرر)
(ج) ما مستوى جودة األداء – كما أو كٌفا( ،مثال :بجودة عالٌة تصل إلى نسبة
 ، %أو بكفاءة ،بفاعلٌة ،بدقة عالٌة )
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ولما كانت مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر تمثل الحد األدنى من المتطلبات
المتوقعة من الطالب لٌجتاز بنجاح المقرر ،فإنه ٌنبغً أن تكون مخرجات التعلم ممكنة التقٌٌم
بطرٌقة مباشرة أو باالستدالل .وتحدٌد المستوى الفعلً لتحقٌق وإنجاز الطالب لمخرجات التعلم
المستهدفةٌ ،مكن أن ٌتم فقط باستخدام طرٌقة التقٌٌم ،فً ضوء محاكاة معٌنة.
ولذلك ،فإن التصمٌم الجٌد للمقررٌ ،هتم بالربط بٌن استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم ،وطرق التقٌٌم
من ناحٌة ،ومخرجات التعلم من ناحٌة ثانٌة ،وٌنبغً أن تتبٌن بوضوح هذه العالقات من خالل
جدول ٌبٌن الربط بٌن مخرجات التعلم واستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وطرق التقٌٌم المستخدمة
فً المقرر .فمثال ،إذا كان مخرج التعلم المستهدف ٌعنً باكتساب الطالب مهارات العرض
الشفوي ،فإن استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم المناسبة لتحقٌقه ،ستكون استخدام طرٌقة المشروع أو
طرٌقة االستقصاء ،والطرٌقة المالئمة لتقٌٌم مخرج التعلم فً هذه الحالة هً استخدام العرض
الفعلً من قبل الطالب.
الفروق بين مخرجات التعلم على مستوى البرنامج ومستوى المقرر:
للتفرٌق بٌن مخرجات التعلم على مستوى البرنامج ومستوى المقرر الدراسً
جدول الفروق بٌن مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج األكادٌمً وللمقرر الدراسً
مخرجات التعلم لمستوى البرنامج

مخرجات التعلم لمستوى المقرر

متوقعة من الخريج
نطاقها واسع عبر البرنامج
ممكنة التحقيق
اللغة:
 عبارات طموحة -عريضة أكثر

متوقعة من الطالب /المتعلم
محددة على مستوى المادة
ممكنة التقٌٌم
اللغة:
 قائمة على األداء -أكثر تحدٌدا من مخرجات البرنامج
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خامسا :تقييم مخرجات التعلم المستهدفة
تتزاٌد بصورة ملحوظة فً السنوات األخٌرة الدعوات إلى إعادة النظر فً أسالٌب التقوٌم
المتبعة فً مؤسسات التعلٌم العالً نظرا لالنتقادات الواسعة الموجهة ألسالٌب التقٌٌم التقلٌدٌة
مثل االمتحانات النظرٌة التً تؤكد على حفظ المعلومات واسترجاعها .وفً هذا السٌاق اشتدت
الحاجة إلى استخدام المداخل التً تكفل اصالح التقوٌم ،وعلى وجه الخصوص مدخل التقوٌم
القائم على مخرجات التعلم  Learning Outcomes Based Evaluationوهو مدخل ٌقوم
على أساس وجود مخرجات تعلم محددة للبرامج األكادٌمٌةٌ ،مكن من خاللها تحدٌد الجوانب
المراد تقٌٌمها فً تلك المخرجات ،وتحدٌد مؤشرات األداء ووضع محكات دقٌقة وواضحة
للتوصل إلى نتائج صحٌحة وحقٌقٌة للتقوٌم.
وٌقتضً هذا المدخل التخطٌط لتقوٌم لكل مخرج تعلم متوقع من مخرجات التعلم المستهدفة من
البرنامج ووصف الطرق أوالمقاٌٌس والمحكات التً سوف تستخدم لتقٌٌم فاعلٌة البرنامج ككل
إزاء كل مخرج من مخرجات التعلم المحققة ،والمثال الذي ٌبٌنه الجدول ٌوضح ذلك.
مخرجات التعلم المتوقعة

جدول تقوٌم مخرجات التعلم المتوقعة
محكات النجاح
طرق التقٌٌم

القدرة على التواصل بفعالٌة مع
العمالء والمهنٌٌن اآلخرٌن شفوٌا
وتحرٌرٌا.

-1
-2

-3
-4
القدرة على تطبٌق المعرفة
والمهارات المكتسبة من البرنامج
أثناء الممارسة المهنٌة فً مكان
العمل.

-1

-2
-3

العرض الشفوي للمشروع فً
السنة النهائٌة.
التقٌٌم فً أثناء الممارسة
للقدرة على
التطبٌقٌة
التواصل مع المرضى ومع
المهنٌٌٌن األخرٌن.
مسح آراء الخرٌجٌن بعد
اثناعشر شهر من التخرج.
مسح آراء أرباب العمل بعد
ستة أشهر من التخرج.
تقٌٌم الكفاءة المهنٌة للطالب
من قبل مشرفً الممارسة
السرٌرٌة فً الدورة النهائٌة
للممارسة التطبٌقٌة قبل
التخرج.
مسح آراء الخرٌجٌن بعد
اثناعشر شهر من التخرج.
مسح آراء أرباب العمل بعد
ستة أشهر من التخرج.

( %55 )2+1من الطالب
سٌحصلون على " مرضً" أو
أعلى فً كل شواهد محكات التقٌٌم
من جانب مشرفً الممارسة
السرٌرٌة.
( %55 ) 4+3أو أكثر من
االستجابات تحصل على درجة
( )4على مقٌاس من خماسً.
( %55 )2+1من الطالب
سٌحصلون على " مرضً" أو
أعلى فً كل شواهد محكات التقٌٌم
من جانب مشرفً الممارسة
السرٌرٌة.
أو أكثر من
(%55 )3
االستجابات تحصل على درجة
( )4على مقٌاس من خماسً.

وٌتم تقوٌم مخرجات التعلم المحققة بمقاٌٌس مباشرة وأخرى غٌر مباشرة.
أ .طرق التقييم المباشرة :تعتمد المقاٌٌس المباشرة على التقٌٌم المباشر لعمل الطالب أو
أدائهم أو تصرفاتهم ،وعادة ٌكون هذا التقٌٌم مضمن فً المقررات التً ٌشملها
البرنامج .ومن أمثلة الطرق والمقاٌٌس المباشرة شائعة االستخدام:
 االختبارات التحرٌرٌة االختبارات الشفوٌة الخبرة التكاملٌة -ملفات اإلنجاز
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 تقٌٌم األداء المالحظة المشروعات-
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 من خالل معرفة تصوراتهم، وتشمل إشراك المستفٌدٌن: طرق التقييم غير المباشرة.ب
 ولذا فهً تعتبر ذاتٌة نسبٌا من،حول كٌفٌة ومدى تحقٌق مخرجات التعلم المستهدفة
 ومن أمثلة الطرق والمقاٌٌس غٌر المباشرة المستخدمة فً تقٌٌم.حٌث طبٌعتها
:ً ما ٌأت،ًمخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج األكادٌم
. المقابالت أو االستبٌانات لمسح أراء الخرٌجون المقابالت أو االستبٌانات لمسح أراء أرباب العمل. المقابالت أو االستبٌانات لمسح أراء الطالب.) مجموعات للمناقشة البؤرٌة (المركزة. المقٌمون الخارجٌون إال أنها توفر بٌانات،ورغم أن جمع البٌانات باستخدام الطرق والمقاٌٌس المباشرة أكثر كلفة
 ولذا ٌكون االحتٌاج لها أكثر إلحاحا فً حالة مخرجات التعلم المهمة ذات،أكثر واقعٌة وموثوقٌة
 أما الطرق والمقاٌٌس غٌر المباشرة.ً وخاصة ألغراض االعتماد األكادٌم،األولوٌة والجوهرٌة
فهً تمتاز بسهولة جمع البٌانات ولكنها أقل موضوعٌة وموثوقٌة من حٌث توفٌرها الدلٌل
.للتحقق الفعلً لمخرجات التعلم من قبل الطالب
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