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 أولا: مفهوم مخرجات التعلم وأهميتها

على نطاق واسع في مجال التعليم  دوليا حركة اصالح تربوي انتشرتمخرجات التعلم هي نتاج 

بنتها كثير الجامعات منذ توقد  .(OBE) العالي، عرفت ب " التربية القائمة على المخرجات"

 ممارساتاصبحت متأصلة في  في الوقت الراهن ، ولذلك فإن مخرجات التعلموقت طويل

عالمة بارزة مميزة للتعليم والتعلم والتقييم في البرامج األكاديمية والمهنية التي و التعليم العالي،

 . في كثير من دول العالم تقدمها الجامعات

إلى أن التربية القائمة على المخرجات  (Biggs, J. & Tang, C, 2007)أشار بيجز وتانج 

تماما، إما ألجل تحسين التعليم والتعلم، أو ألجل استيفاء األجندة اإلدارية.  تتم بطرق مختلفة

وأحيانا يتم تعريف التربية القائمة على المخرجات خطأ بأنها تمثل حركة التربية القائمة على 

الكفايات. فالتربية القائمة على الكفايات ليست سوى مثال واحد من التربية القائمة على 

تختلف عن األشكال األخرى من التربية القائمة على المخرجات من حيث  المخرجات. وهي

تعريفها للمخرجات. ففي التربية القائمة على الكفايات يضيق مفهوم المخرجات بحيث يقتصر 

على كفايات ضيقة تنحصر في المهارات.  وهذا هو السبب الذي جعل التربية القائمة على 

 ة المهنية والتقنية. الكفايات شائعة في مجاالت التربي

ويذكر بيجز وتانج أن حركة التربية القائمة على المخرجات اتخذت ثالثة أشكال، عبرت عنها 

الذي  (1994) (William Spady)ثالثة نماذج: الشكل األول، ارتبط بنموذج وليم سبادي 

ي، عرف ب " اقترح برنامجا معتمد على التفريد للمتعلمين غير المستفيدين من التعليم المدرس

في الواليات المتحدة  التربية القائمة على المخرجات". والشكل الثاني ارتبط بحركة المحاسبية

األميركية، ووفقا له ترتبط المخرجات بالمستوى المؤسسي، حيث تتم مقارنة متوسط أداءات 

بات الطالب وأنواع أخرى من المخرجات المؤسسية، من أجل تحقيق متطلبات االعتماد، ومتطل

المستفيدين الخارجيين، مثل: أرباب العمل، وصانعو السياسات. والشكل الثالث من التربية 

القائمة على الكفايات، ارتبط بالنظرية البنائية في التعليم والتعلم، وفيه يتركز االهتمام على 

ين التعليم والتعلم القائم على المخرجات، وحيث يتم فتحدد مخرجات التعلم خصيصا ألجل تحس

 التعليم والتقييم وليس ألي غرض أخر.

 ما هي مخرجات التعلم؟ف

يحدث للفرد تغير مستمر في معرفته ومهارته  التعلم مصطلح يشير إلى العملية التي من خاللها

أو كفاءته. وفي هذا السياق فإن مخرجات التعلم تعني تعبيرات وصفية للتغيرات التي يتوقع أن 

تحدث لدى المتعلم في مجاالت التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية نتيجة لعملية التعلم. ولذا 

ا نتوقع أن يمتلكه المتعلم من معرفة وفهم " عبارات تحدد متعرف مخرجات التعلم بأنها 

وقدرات، ويستطيع أدائه من مهارات، أو يظهره من تصرفات بعد اكماله بنجاح عملية 

 ."التعلم
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  -:وير البرنامج األكاديمي وتصميمهترجع أهمية مخرجات التعلم إلى أنها توفر أساسا متينا لتط

تساعد على توفير الوضوح والتكامل والترابط داخل البرامج األكاديمية، وتمثل أساسا لتطوير • 

 وبين سلسلة من المقررات الدراسية؛

 تمثل تطبيقا لمدخل تصميم المنهج المتمركز حول المتعلم• 

ترفع من مستوى الدافعية للتعلم بأنواعها المختلفة: الدافعية الداخلية، والدافعية االجتماعية، • 

تشجع على التعلم الذاتي والمستقل، حيث يمكن للطالب تحمل المسؤولية عن نجاز. وودافعية اإل

 دراستهم، ويمتلكوا القدرة على قياس التقدم الدراسي الذي يحرزوه. 

لتطبيق منحى التخطيط الجماعي للمنهج، وللتعاون بين أعضاء هيئة التدريس  الفرصةتخلق • 

 لتحديد الثغرات والتكرارات؛

 .المناهج والبيئة التعليمية رشيدةلى التأكد من أن القرارات المتعلقة بتساعد ع• 

 .عة والتقييم والتحسين المستمرتعزز فلسفة المتاب• 

 تساعد على تأكيد المساءلة وضمان جودة البرامج األكاديمية.• 

جانب مهم ومفيد لكافة األطراف المعنية بالبرنامج  التعلم مخرجاتومن هنا فإن تحديد 

للطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج معلومات دقيقة حول ما يحققه البرنامج  كاديمي، فهي توفراأل

معلومات كافية حول المخرجات المتوقعة من  العمل من سمات في المتخرج، ويوفر ألرباب

وهي أيضا تضمن للمؤسسة التوكيد على  مما يزيد من ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية، البرنامج

والعلوم التخصصية المختلفة التي يشملها البرنامج  المواد المخرجات من خالل اتساقتماسك و

 .بما يحقق الغايات المرجوة منه

 :ألغراض متعددة، منهامخرجات التعلم تستخدم 

 .تطوير البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتقويمها وتعديلها أو تحسينها 

  في ضوء أهداف محددة  تعلمهم في الطالب توجيهوالتقييم، وتحسين التعليم والتعلم

 .بدقة منهم متوقع هو ما تشرح وواضحة

  فمستوى دافعيتهم  ،من خالل تعلمهم الذاتيلتحمل مسؤولية اكبر  للطلبة فرصةتوفير

قادرين على فعله  اتوقع ان يكونوهو مما للتعلم يرتفع بسبب معرفتهم المسبقة ب

 إليه. يصلوا أنوالمستوى المتوقع 

  تساعد الطلبة على التقويم الذاتي وتطوير األداء أوال بأول في ضوء قواعد واضحة

 ومحددة.

  ما على التركيزتخطيط وتنظيم العملية التعليمية بما يضمن  هيئة التدريس فيمساعدة 

 والكفاءات. والمهارات المعارف اكتساب منيلبي حاجات الطالب 

  التعلم استراتيجيات اختيارديد أنشطة التعليم والتعلم، وتح في هيئة التدريسمساعدة 

 المناسبة.وأدوات القياس  التقييمطرق و والتعليم

  الذي يتحقق من خالل العملية  التقدم رصد في والطالب هيئة التدريس من كلمساعدة

 .التعليمية التعلمية
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 فرص النجاح في هيئة التدريس، مما يزيد من  تحقيق تعاون مثمر بين الطالب وعضو

 بلوغ أهداف البرنامج وتحقيق رسالة المؤسسة التعليمية.

  مساعدة هيئة التدريس على التنمية المهنية المستدامة بناء على التغذية الراجعة المترتبة

 على التقييم المستمر لمخرجات التعلم.

 لى تحقيق ضمان جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها المؤسسة التعليمية، واإلطمئنان إ

 رؤية المؤسسة ورسالتها في ضوء نتائج تقويم مخرجات تعلم لدى الطالب والخريجين.

  المقرراتومحتوى  البرنامجمراجعة المؤسسة التعليمية في مساعدة. 

 .توفير قواعد واضحة وشفافة للمحاسبية يمكن للمؤسسة تطبيقها على جميع األطراف 

 لتعليمية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف محددة.توحيد جهود جميع العاملين في المؤسسة ا 

 .لتلبية متطلبات االعتماد للبرامج األكاديمية 

  للحصول على ثقة المجتمع في المؤسسة التعليمية من حيث فاعليتها في تحقيق وظائفها

 واألدوار المنوطة بها في تلبية حاجات المجتمع من الكفاءات والنهوض بتنميته.

 أنواع مخرجات التعلم:

 :هي ، أربعة مجاالت في التعلم تصنف مخرجات

هي المعلومات األساسية والمفاهيم التي يتوقع أن يكتسبها الطالب :المعرفة والفهم -أ 

 .عند إكمال دراستة البرنامج بنجاح

هي المهارات الذهنية التي يتوقع أن يكتسبها الخريج عند إكماله :المهارات الذهنية -ب 

على االختيار من بين بدائل أو خيارات مختلفة، واالستنتاج القدرة  :البرنامج مثل

 .والمناقشة، واالبتكار، وتحديد المشكالت والتوصل إلى حلول، إلخ

هي القدرة على استخدام المادة المعرفية في تطبيقات :المهارات المهنية والعملية  -ج

، ة البرنامج بنجاحمهنية أو عملية، والتي يتوقع أن يكتسبها الطالب عند إكمال دراست

استخدام خرائط االستشعار عن بعد، وتدريس درس في صف دراسي، وكتابة  :ثلم

إدارة الموارد المائية، وعمل تصميم هندسي، وتصميم برنامج حاسب وبطاقة عالج،  

 .آلي، إلخ

هي مختلف المهارات العامة أو المهارات القابلة لالستخدام في :المهارات العامة  -د

عدة التي يتوقع أن يكتسبها الطالب عند إكمال دراستة البرنامج بنجاح. وهي مجاالت 

مهارات التعامل مع  :مثلتهاي محدد، ومن أمهارات غير مختصة بمادة  أو مقرر دراس

الحاسب اآللي، ومهارات االتصال، ومهارات القيادة، ومهارات العمل في فريق، 

 .ومهارات حل المشكالت

 

 علم:مستويات مخرجات الت
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توجد مستويات متعددة لمخرجات التعلم من حيث درجة عموميتها، منها: مستوى مخرجات 

التعلم العامة المستهدفة التي يشترك في تحقيقها جميع الطالب الملتحقين أو المتخرجين من 

المؤسسة التعليمية، ومستوى مخرجات التعلم المستهدفة من برنامج أكاديمي معين، ومستوى 

التعلم المستهدفة من مقرر دراسي معين.. وهكذا تتدرج مستويات مخرجات التعلم من مخرجات 

المخرجات العامة إلى المخرجات الخاصة ومن المخرجات واسعة النظاق إلى المخرجات 

 الدقيقة المحددة في نظاق مادة معينة.

 وفيما يلي عرض موجز لمستويات مخرجات التعلم:

 :مستوى الجامعة .أ
( التي ينبغي أن يحققها general educationت تعلم الثقافة العامة )وتعرف بمخرجا

جميع طلبة المؤسسة التعليمية، بصرف النظر عن تخصصاتهم، مثل: المعرفة والفهم 

بمفاهيم حقوق االنسان، واكتساب قيم  المواطنة والحرص على ممارسة حقوقه 

(، ومهارات التواصل الفعال، ITاالنتخابية، والتمكن من استخدام تكنولوجيا المعلومات )

 (. employability skillsومهارات الحصول على وظيفة )

 )بين معظم البرامج األكاديمية( مشتركة تعلم أمثلة لمخرجاتومن 
 المستمر التعلم. 

 واألخالقي المسؤول السلوك. 

 المعلومات تكنولوجيا واكتساب مهارات الجيد التواصل. 

 ذو نوعية عالية سواء منفردا أم في مجموعه بعمل القيام على والقدرة الرغبة. 

 القدرات ( الفنيةtechnical) المختلفة. 

 

 :مستوى الكلية .ب

الطلبة   لجميع مشتركة تعلم مخرجات وضعتهتم الكلية بوصفها مؤسسة تعليمية تخصصية ب

 الصرفة  العلوم تخصصاتمثال  تشترك ف . ملتحقين ببرامجها األكاديمية المختلفةال

، مثل يشترك فيها طالب تخصصات العلوم التطبيقية التي تلك عن تختلف تعلم مخرجاتب

 لجذعا في هذا المستوى التعلم مخرجات تعتبر وهي. العلوم الطبية، والعلوم الهندسية

 .المتقاربة التخصصات طلبة بين المشترك

 :مستوى البرنامج األكاديميج. 

 تخصصات مجموعة أو معين تخصص على تركز تعلم مخرجات توضع المستوى هذا وفي

إدارة و ،المدنية والهندسة ،البشري الطب: مثل المهن، من مهنة البرنامج يكون وقد. بينية

وعلوم  والتاريخ، ،العربية اللغة: مثل معين، تخصص يكون قد أو ؛المبكرة والتربية األعمال،

التعلم العامة المشتركة  وتشمل مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج مخرجات .الحياة

 على مستويي الجامعة والكلية. 

 

 د. مستوى المقرر الدراسي:
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ويتم في هذا المستوى االهتمام بوضع مخرجات التعلم دقيقة ومحددة ترتبط بالمادة الدراسية 

التي يشملها مقرر دراسي معين، من المقررات التي يشملها البرنامج األكاديمي، ولذا فهي 

تختلف مخرجات التعلم تشتق من مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج. 

  .عن مخرجات تعلم المقررات الدراسية المستهدفة للبرنامج

 

 Program Intended األكاديمي مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامجثانيا: 

Learning Outcomes (PILOs) 
 

 أو هفهموي هعرفي أن من الطالب توقعي تحدد ما اهداف هي البرنامج لمستوى التعلم مخرجات

ويتم تحديدها  .األكاديمي برنامجال من بنجاح االنتهاء من أعمال بعد به القيام على قادرا ونيك

  في ضوء المعايير األكاديمية أو المستويات المهنية للمؤهالت، لتكون متوافقة معها.

 كوني أو هفهمه ويرفيع أنمن الطالب  توقعي  ما تعبيرات عن هي البرنامج التعلم مخرجات

 . كامل أكاديمي برنامج من بنجاح نتهاءاال بعد من أعمال أو قدرات به القيام على قادرا

 أكاديمي، هي:  برنامج تعلم مخرجاتو

 : حول ما ةبمن الطل توقعنا تصف عبارات

من أعمال أو يظهرونه من  ميقدرون عليه به، القيام قادرين على يكون, يعرفوا

 .أكاديمي معين دراسة برنامج وذلك عند استكمالتصرفات, 

 صور لمخرجات التعلم، تعبر عنها ثالثة مصطلحات أساسية، هي:ويمكن التمييز بين ثالث 

وهي تعكس  ، (Intended Learning Outcomes)  مخرجات التعلم المستهدفة -

األهداف التربوية للبرنامج األكاديمي. فهي تصف مخرجات التعلم التي يقصد أن يحققها 

التعليم والتعلم. فمن المنطقي التأكيد على أن  لألنشطةالمتعلمون باعتبارها نتائج 

مخرجات التعلم المستهدفة يجب دائما أن تشمل توصيف الحد األدنى لمخرجات التعلم 

 المستهدفة.

، وتتمثل (Expected Learning Outcomes)  مخرجات التعلم المتوقعة -

األكاديمية بالمخرجات المعممة المتصلة باالطار الوطني للمؤهالت، أو بالمعايير 

للمنظمات التخصصية والمهنية. ويتم االعالن عنها لتحديد الحد األدني المتعارف عليه، 

والتي ينبغي أن تكون  –أي كان  –أو تحديد مدى معين من المعايير لكل مستوى تأهيل 

 معلنة وتضمن المؤسسات التعليمية تحقيقها.

وتتمثل المعرفة  ،(Actual Learning Outcomesمخرجات التعلم الفعلية ) -

والمهارات والكفاءات في نهاية البرنامج. وهي متحققة فعليا من قبل الطالب إذا كان 

 البرنامج فعاال.

ويمكن أن تصف مخرجات التعلم للبرنامج التغير في المعرفة والمهارة أو الكفاءة أو النتيجة 

مستوى المؤهل أو المدى التأهيلي النهائية المتراكمة للمحصلة الكلية لتعلم الطالب بما يتمشى مع 

الذي يستهدفه البرنامج األكاديمي، ويتضمن ذلك المعرفة القبلية للطالب عند االلتحاق بالبرنامج. 

ومخرجات التعلم المستهدفة والمتوقعة تعبر عن االجازات التي تمنحها المؤسسة المواكبة 

 لمستويات المؤهالت الوطنية.
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ومن هنا تأتي أهمية المقارنة بين مخرجات التعلم المستهدفة والمعايير المتفق عليها دوليا مهنيا 

أو تخصصيا، من أجل ضمان تمشيها المستمر مع ما هو مقبول من ممارسات ومعايير من 

 جانب الهيئات والمنظمات المهنية والتخصصية. 

 أكاديمي ، مثل: لبرنامجل سيأسا هو ماتحدد  أكاديمي معين برنامج تعلم ومخرجات

 ؟ ة بالبرنامجبالطل التحق لماذا 

 البرنامج؟ هذا دراسة عند استكمال يكتسبوا أن يجب ماذا 

 ونهيعرفالملتحقين بالبرنامج  ةالطلبأن يكون  ،المنتفعين أو توقعاتهم من الطلبة يعتقد ماذا 

أوالدرجة  القيام به أو ما يعتقده المنتفعون أو يتوقعونه من البرنامج علىقادرين  وايكون أَو

 ؟التي سيحصل عليها الطلبة  الشهادة   أَو

 

 أكاديمي والكفايات: لبرنامج التعلم مخرجات

 يجب أن يتقنه المتخرج عند تخرجه للقيام بمهنة /وظيفة  ما تصف عبارة الكفاية

 .محددة

  تعلم اتبخبرالطالب مرور قابلة للقياس بعد  نتيجة هيمخرجات التعلم. 

 يمكن أن  عبارات ولكن طالب، لكل نوعها من فريدة خصائص ليست التعلم مخرجات 

 إلى كفايات ترقى الطلبة اكتسب إذا ما قياسعلى  العالي التعليم مؤسسات تساعد

 .المطلوب المستوى

 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج؟ كيف يتم تطوير

تطوير مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج عملية جماعية تعاونية وليست فردية، حيث 

يشترك في تطويرها جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم األكاديمي من ذوي التخصص والخبرة، إلى 

 جانب مشاركة األطراف األخرى من المستفيدين.

لمستهدفة لبرنامج أكاديمي معين ... يمكن أن يكون وتشترك أطراف عدة في وضع مخرجات التعلم  ا

 :المشاركون

 أعضاء هيئة التدريس في التخصص. 

 ن الذين يدرسون مقررات معينة من خارج القسم العلمي أعضاء هيئة التدريس المشاركو

 .المعني

 إن وجدت لجنة استشارية للبرنامج( االستشارية اللجنة أعضاء(  

 المجتمع المحليفي  العمل أرباب ممثل. 

  (.اختياري) البرنامج يخريجعينة من 

 

 معين تتبع الخطوات األتية: أكاديمي برنامجالمستهدفة من  تعلم مخرجات تطويروعند 

 .السياق تحديد: 1 الخطوة

 :اآلتية المواد مراجعةوفيها تتم 

 إن وجدت( التعليمية هاوأهداف ورسالتها جامعةال رؤية(. 

 الجامعة العامة )إن وجدت( تعلم مخرجات. 

 بالنسبة للتخصصات المهنية( المهنية اتيالكفا(. 
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 بالنسبة  )خاصة ما يتصل بالترخيص لمزاولة المهنة المهنية والمنظمات الجمعيات معايير

 .للتخصصات المهنية( 

 األكاديمي/ اعتماد البرامج االعتماد معايير. 

 مماثلة جامعاتو كليات منمختارة  امجبر تعلم مخرجات. 

 .الذهني العصف: 2 الخطوة

 :التدريس هيئة أعضاء بينوتوجيهه  النقاشبدء  على التالية األسئلة تساعد قد

 ؟التخصص هذا فيالمتوقعة  الخريجين أدوار ما .1

 والمنظمات العليا،والدراسات  العمل، أرباب التي يحتاجها والصفات والمهارات، المعرفة، ما .2

 ؟ برنامجال لتوظيف خريجي تسعى التي

 ؟بنجاح البرنامجالطلبة دراسة هذا  كمالستإل ضروريةال والصفات والمهارات، المعرفة، ما .3

 البرنامج؟دراسة  اكتمال عند فعلهالذي ينبغي أن يكون الطلبة قادرون على  ما .4

ما خبرات أعضاء هيئة التدريس المتصلة بما ينبغي أن يتقنه المتخرج عند التخرج من  .5

 البرنامج؟

 :الذهني للقيام بعملية العصف

 فردا 22أقل من  منتتكون  مجموعةتشكل ال. 

  ين بعد التخرجالخريج رادوأ تحديديتم. 

 اآلتي للحكم على جودة كل من مخرجات التعلم التي أعدت في الخطوة السابقة: ؤاليطرح الس 

 '؟ به في العمل عندما ال نكون بالقرب منه القيام علىاً قادرالخريج  كوني أن يجب ما" 

 ورق كبير يلصق على الجدار على مكتوبة فرديةبصورة  جاباتتحدد اإل. 

 بفعل نشط عند صياغة أي مخرج تعلم ابدأ. 

 .التدقيق: 3 الخطوة

التي تم إعدادها في الخطوة  لبرنامجا تعلم مخرجات مراجعة في األتية األسئلة من كل استخدام يمكن

 :السابقة

 تعلم؟ من كل مخرج غرضال ما 

 معتتسق  لهو قسم؟وال كلية،وال جامعة،رؤية ورسالة ال برنامجال تعلم مخرجات تعكس هل .1

 لجامعة؟ل االستراتيجي التوجه

  ؟الجامعة تعلم مخرجاتمع  برنامجال تعلم مخرجات تتكامل َكيفَ  .2

 ؟األكاديمي( لبرنامجل ومهما امختلف ابُعدل هي تكرار أم تعميق أم تعكس ه)بمعنى 

 الجامعة؟ في األنشطة الصفية والالصفية برنامجال تعلم مخرجات دمجت كيف .3

 :اآلتية األسئلة من سؤال كل استخدام يمكن ،في هذه المرحلة البرنامج تعلم مخرجات الستعراضو

 ؟متوافرة في صياغة كل مخرج التعلم لمخرجات التعلم األساسية العناصر هل 

 ومفهوم؟ فيه، لبس ال ،وموجز واضح مخرج التعلم له 

   ؟تقييم ا أو اختيار إجراءات تَطويرمحدد بدقة تساعد على  – للقياس قابل مخرج التعلم َهل  ألداء 

 التعلم؟ مجتمع في التعلم مخرجات تحقيق يمكن ؟تحقيقه يمكن هل 

 

 النهائية لمخرجات التعلم غةاالصي وضع: 4 الخطوة

 رتب قائمة مخرجات التعلم بحسب األولوية. 
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 إذا لزم األمر، بمعنى إذا كانت القائمة النهائية طويلة ٪25 خصم خيار استخدم. 

الكلية لمعرفة إذا كان لديه أي مالحظات أو  عميد مع تعلم البرنامج مخرجات قائمة ناقش

 تداخالت مع البرامج األخرى في الكلية.

 للبرنامج األكاديمي: الفرعية ومؤشرات األداء التعلم خرجاتم

بعد استكمال إعداد مخرجات تعلم البرنامج األكاديمي، يتم تجزئة كل منها إلى عدد من مخرجات التعلم 

 :أداء، وذلك بهدف مؤشرات أَو فرعية تعلم مخرجات 5-4 إلى تعلم مخرج الفرعية، بحيث يفكك كل

 .الدراسية مقرراتفي ال التعلم مخرجات تسكين تسهيل عملية .1

 .لكل مخرج تعلم مالئمةال  تعلمالو تعليمال طرائق ارياخت .2

 .لكل مخرج تعلم التعلم مصادر تحديد .3

 .لكل مخرج تعلم تعلم أنشطة إعداد .4

 .لكل مخرج تعلم المالئمة التقييم   أدوات رياأخت .5

 :الأكاديمي للبرنامج كتابة مخرجات التعلم المستهدفة

 تحديداألساس الذي يرتكز عليه  تمثل البرنامج األكاديمي التعلم المستهدفة من مخرجات
تحتاج صياغتها إلى عناية خاصة، لكي مخرجات التعلم لمستوى المقرر الدراسي. ولذا نتناول 

تكون مخرجات التعلم تعكس كل ما هو مهم من المحتوى التعليمي في التخصص. وينبغي أن 
تستخدم و للبرنامج األكاديمي والمقررات متالئمة وثيقة الصلة باالطار الوطني للمهن.المستهدفة 

المعنى التضارب في  وأ محددة وواضحة غير قابلة للبس أو سوء الفهم نشطة في كتابتها أفعال 
 التفسير.و

 : بعبارة التعلم برنامجمخرجات التعلم المستهدفة لل يبدأ كتابة

 ...  يكون المتخرج قادرا على أن األكاديمي سوف البرنامجمن  بنجاح االنتهاء بعد

( يليها تحديد ما يراد تحليله وتطبيقه، و ، يطبق  يحللبأفعال )مثال،   العبارة هذهويمكن أن تتبع 

"،  يليها تحديدا للقدرات أو المهارات أو األعمال التي يراد من الطالب  يقدر على القيام ب" 

 من المستهدفة التعلم مخرجات تحدد ألنها بطبيعتها واسعة تكون لمخرجاتا هذهومثل . 'اكتسابها

من حيث أن هذه  المقرر من المستهدفة التعلم مخرجات عن تختلف وهي. ملهاكب البرنامج

 أو ومهاراتهم وفهمهم معرفتهم الطالب ية التي سوف يظهر فيهاكيفإلى ال بوضوح األخيرة تشير

 . معينة كفاءتهم في نطاق مادة دراسية

 

 

 

 

 

 ور إلىوالفهم ويتط التذكر من يبدأالمتعمق الذي  تصور نظري للتعلم: 0 الجدول

 (.Anderson et al., 2001) وفقا لـ – التقويم واالبداع
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 المستوى الوصف األفعال الشائعة المرتبطة

 –يسمي  –يحدد  -يسترجع  –يدرك 

 –يلخص –يوضح  -يشرح –ر يفس

 يراجع  –يصنف 

واسترجاع المعلومات، تذكر 

 وشرح المفاهيم واألفكار

 التذكر والفهم

 –يفرق  –يستخدم  –يطبق  –ينفذ 

 يحل -يحلل  –يدمج  –ينظم  –يميز 

يطبق ويميز ويربط بين 

 المعلومات

 بيق والتحليلالتط

 –يعمم  –يختبر  –يحكم  –يتابع 

 –ينشئ  –ينتج  –يخطط  –يصمم 

 يؤلف -يعدل  –يوصي  –يفرض 

 التقويم واالبداع  تبرير قرار وابداع منتج

 

  البرنامج األكاديمي: التعلم على مستوى لمخرجات أمثلة

  والفهم: المعرفة

 سوف يمتلك الخريجون... البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

 اطار في وكيفية تترابطها معا ،التجارية العلوم من واسع لمقدار فهمالو المفصلة معرفةال 

  .األعمال دارةإل الشاملة العملية
 اموتطبيقاته واإلحصاء لرياضياتل جيدال فهمال . 

 :الذهنية والعملية المهارات

  ...سوف يمتلك الخريجون البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

 الحلول المناسبة لها. واقتراح التجارية المشكالت تحليل القدرة على  
  من البناء لحل خدمات الهندسية المشروعات في وبنجاح بثقةالمشاركة  علىالقدرة 

العادة مع األطراف ذات الصلة   يةاعلبف والتواصل واإلدارية الفنية وانبحيث الج

 . حلها

  :الكفايات والمهارات العامة

 من... الخريجون يتمكنسوف  البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

 والعالمية الوطنية المستدامة التنمية ضرورة تقدير  
 متنوعة سياقات في المكتسبة والمهارات المفاهيم تطبيق القدرة على .. 
 مستقل بشكل العمل على القدرة . 
 فريق في بفعالية العمل على القدرة . 
 بنفسه مسؤولية تعلمه تحمل على القدرة . 
  مختلفة سياقات من المكتسبة الخبرات من التعلم علىالقدرة . 
 متعددة نظر وجهات فهم على لقدرةا. 
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ة... التعلم عن غيرها من المفاهيم المتداولة في تصميم البرامج األكاديمي مخرجات تتميزول

 يالحظ أن مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج األكاديمي:

 .جيجب أن يتقنها المتخر الدقيقة التي المهارات من طويلة قائمةَ  ليست •

القائمين على البرنامج من  تفرض على التي الكفاياتمن  قصيرة قائمةليست أيضا  •

 .خارجه

 المحلي /المهناألعمال قطاع مع بالتعاون تطويرها تكون نتاجا لعملية أكاديمية مهنية يتم •

 .احتياجاتهم عكسبحيث ت

 .على األكثر 15 و 8 بين ماتكون  •

 ستهدفة: علم الممخرجات الت تقييم جودة صياغة

 يتحدد مستوى جودة صياغة مخرجات التعلم المستهدفة، على مدى مراعاتها للمعايير اآلتية: 

 تعبيرها عن رسالة  المؤسسة التعليمية وعن القيم التي تمثلها. •

 اتساقها مع المعايير األكاديمية للبرنامج. •

 عباراتها طموحة محققة لرسالته البرنامج وأهدافه العامة.  •

 صياغاتها واسعة وعامة من حيث أنها تغطي عددا من المقررات الدراسية المهمة.  •

 صياغتها واضحة ومحددة و قابلة للتقييم. •

 ممنكنة التحقيق وواقعية من حيث مراعاتها للموارد المتوافرة الالزمة لتحقيقها. •

 متوائمة مع طرق التدريس وأساليب التقييم المناسبة لتحقيقها  وتقييمها. •

تحدد بوضوح الناتج أو األداء المتوقع  Action Verbsاغة باستخدام أفعال نشطة مص •
 من الطالب أو الخريج.

 مراعاتها لمستوى المؤهل أو الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج. •

 مراعاتها للوقت المحدد للبرنامج أو للمقرر. •

 تكاملها مع مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات األخرى . •

 ة لألهداف العامة للبرنامج/ للمقرر. محقق •

متمشية مع المعايير األكاديمية أو مع مخرجات التعلم المستهدفة لبرامج أكاديمية مماثلة  •
 إقليميا ودوليا.

شاملة لمجاالت التعلم المختلفة " المعرفة والفهم، ومهارات التفكير والبحث، والمهارات  •
 ركة.المهنية والعملية والمخرجات العامة المشت

 لغتها واضحة وقابلة للفهم لكل من الطالب وهيئة التدريس. •

 

 

 Mapping Intended Learning Outcomesثالثا: تسكين مخرجات التعلم 
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لضمان  يتطلب اإلجابة عنه من جانب المؤسسة التعليمية من خالل نظامهاالذي  المهمالسؤال 

الملتحقون  أن الطالب يؤكد من الضمانات منة ما األكاديمي يتوفر في برامجها، هو: هل الجودة

 ؟المستهدفة منهايحققون مخرجات التعلم  بتلك البرامج سوف

لضمان تحقيق  أي أن تحديد مخرجات التعلم المستهدفة ليس كل شيء، فذلك وحده اليكفي

يفية ذلك أن تصميم البرامج التعليمية يستلزم التفكير بك مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج،

االنتقال بمخرجات التعلم المستهدفة من مستوى التوقع " مخرجات التعلم المتوقعة" إلى مستوى 

التحقق الفعلي " مخرجات التعلم المحققة" ، ويتم إنجاز ذلك بتحديد واختيار الوسائل الالزمة 

ة، وتحديد لتحقيق ما تم تحديده من مخرجات تعلم، بتحديد استراتيجيات التعليم والتعلم المناسب

طرق التقييم والمحكات المستخدمة للتأكد من تحققها الفعلي، ثم مواءمتها بنائيا مع مخرجات 

 التعلم المستهدفة.

 curriculum)تسكين مخرجات التعلم مصطلح يقصد به تصميم خريطة المنهج و
mapping)أي إعداد مصفوفة تظهر بوضوح الترابط ،(Alignment)  يبين أنشطة التعليم

لتعلم التي تساعد المتعلم على بناء المعاني )استراتيجيات التعليم والتعلم(، ومهمات التقييم وا
عن  )طرق التقييم( من جانب ومخرجات التعلم المقصودة من جانب آخر. وتتم عملية الربط

 ,Biggs, J. & Tang) طريق تنشيط األفعال المستخدمة في صياغة مخرجات التعلم نفسها.
C, 2007) 

 لتسكين مخرجات التعلم ( األداة المناسبةCurriculum Mapتعتبر خارطة المنهج )و
في أي جزء ، وتوضيح منه المستهدفة اظهار العالقات بين أهداف البرنامج ومخرجات التعلمو

لم سيتم تقديم ودعم وتحقيق وتقييم كل مخرج من مخرجات التعأو أي مقرر دراسي من البرنامج 
 .المستهدفة

يتم تدريس وتقييم  وكيف ومتى، أين لتحديد يستخدم للتقييم، طريقة هو المنهج خارطة تصميمو

 والمواءمة للتوضيح فعالة استراتيجية يوفر أنه. أكاديمي معين برنامج ضمن مخرجات التعلم

 والمعلمين للطالب المعلن والتحديد الدراسية، المقررات من عدد متتابع التعلم مخرجات ودمج

أكاديمي  برنامج في إطار التعلم مخرجات تحقيق يتم كيف الخارجيين والمستفيدين واإلداريين

 معين.

أنه من المهم تسكين مخرجات التعلم  (Biggs, J. & Tang, C, 2007)ويرى بيجز وتانج 

مدى التوافق البنائي بين استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم  ليتضحفي خريطة المنهج 

من جانب، ومخرجات التعلم المتوقعة من جانب آخر؛ على مستوى البرنامج مع مخرجات التعلم 

 المستهدفة من المقررات الدراسية في البرنامج. 

م المنهج من التمركز ويفيد تسكين مخرجات التعلم من خالل خارطة المنهج تحويل محور اهتما

حول أنشطة المعلم، والمحتوى التعليمي إلى مخرجات التعلم المتوقعة. وهذا التحول ضروري 

 ليكون المنهج أكثر تمحورا حول المتعلم ومخرجات التعلم المتوقعة منه.

 

 

 

 

 مخرجات التعلم

 للبرنامج

التطوير   مخرجات التعلم

 أهداف المقرر
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 شكل عملية تصميم المنهج

 

يتبين من الشكل أن تسكين مخرجات التعلم عملية بنائية تتطلب التفكير في الروابط والعالقات 

للبرنامج األكاديمي، ومن خالل اتباع هذه المنهجية يتمكن مطورو بين األجزاء المختلفة 

الترابط البنائي بين األجزاء المختلفة للمنهج المتبع في البرنامج. والشكل  تحقيق البرنامج من

األكاديمي ومخرجات التعلم المستهدفة   البرنامج أهداف يوضح عملية التصميم التي تبدأ من

الدراسية  المقررات تحديد وبالتالي ،تغطيته المرادمحتوى التعليمي ال تحديد وعلى أساسها يتم

من خالل تسكين مخرجات التعلم المخططة لمستوى البرنامج في  البرنامج يشملها سوف التي

 برنامجال ونظرا ألن مخرجات التعلم المستهدفة من. المقررات الدراسية التي يشملها البرنامج

 الخطوةو. الفردية للمقررات الدراسية العام سياقال ، فهي تحددالنطاق واسعاألكاديمي نطاقها 

 تحديد تليها المقرر، ألهداف العريضة الخطوط تحديد هيالمقرر الدراسي  مستوى على األولى

 عندماوهكذا ف. للمحتوى العريضة الخطوطتحديد  المستهدفة من المقرر، ثم التعلم مخرجات

 تحديد تليها ،المناسبة التقييم طرق اريختتم اي أن الممكن منفإنه  تكون مخرجات التعلم للمقرر،

وبناء على الخطوات السابقة . اإلنجاز مستوى درجةتحديد ل استخدامها سيتم التي التقييم محكات

لدعم وتمكين  المناسبة التعلمو التعليم ستراتيجياتيتم اختيار طرق التدريس المناسبة، وتصميم ا

الطالب من تحقيق مخرجات التعلم وبلوغ أهداف المقرر. وأخيرا فإن التقويم الكلي للعملية على 

 المقررات الدراسية الفردية التي يشملها تطوير من يمكن ،مستوى البرنامج ومستوى المقرر

 المقررات مساهمة مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى لضمان ، في جميع جوانبها البرنامج

 .العام برنامجال ة وتراكمية تحقيق مخرجات التعلم الواسعة المستهدفة منجماعي بشكل فرديةال

 

 

 مالئم ينبغي مراعاة  ما يأتي:النحو العلى  تسكين مخرجات التعلمول

على األقل، وبالتالي  -أن كل مخرج تعلم يحتاج إلى أن يتحقق من خالل مقرر واحد  .1

من مقررات البرنامج يجب أن يتم ربط جميع مخرجات التعلم للبرنامج بما يشمله 

دراسية. وفي حالة وجود مخرج تعلم دون مقرر في البرنامج، فإن ذلك يتطلب إما دمج 

المخرج ضمن مقرر دراسي قائم سبق التوصل إليه أو تسمية مقرر جديد ليحقق 

 تحديدد لها مقرر أو أن يحذف مخرج التعلم إن كان يصعب المخرجات التي ال يوج

 مقرر دراسي يحققه.

أن كل مقرر دراسي في البرنامج يجب أن بسهم في تحقيق مخرجات التعلم. ومعنى ذلك  .2

 أنه يجب استبعاد أي مقرر ال يسهم في تحقيق مخرجات التعلم المتفق عليها للبرنامج.

 
 

 الدراسي للمقرر التعلم المستهدفة : مخرجاترابعا
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من  توقعي ماهي تعبيرات تصف  المقرر الدراسي المستهدفة على مستوى التعلم مخرجات

دراسة  من بنجاح االنتهاء بعد أدائياتمن  به القيام على قادرا كونوي يعرفه ويفهمه أن الطالب

 أو/ و مهاراتو فهمو معرفة ه منإظهار المقرر، أي أنها تصف ما سوف يستطيع الطالب

وتشتق مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر  .بعد االنتهاء بنجاح من المقرر الدراسي كفاءات

 الدراسي من مخرجات التعلم للبرنامج.

 بدأ"أ كوفي ستيفن فتسكين مخرجات التعلم  تتضمن البدء بحيث تكون النهاية في أذهاننا كما يقول

 .والنهاية في ذهنك"

 
 في المقررات تسكين مخرجات التعلم

 

أن تحديد المقررات الدراسية يتم من خالل خارطة توزيع مخرجات التعلم للبرنامج، وأن تحديد 

الوحدات التعليمية التي يشملها المقرر الدراسي على مدى أربعة عشر أسبوع )الفصل الدراسي( 

 يتم باشتقاقها من مخرجات النعلم التي يستهدفها المقرر.

 وتتضمن عملية تطوير المقرر الدراسي القيام بالخطوات اآلتية: 

 صياغة مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر الدراسي. -
اختيار أنشطة التعلم )استراتيجيات التعليم والتعلم، وتصميم الوحدات التعليمية( التي  -

 تسهل تحقيق مخرجات التعلم.
 الطالب من إظهار إنجازهم لمخرجات التعلم.تحديد طرق التقييم المناسبة التي تمكن  -
مراعاة كيف أن مخرجات التعلم على مستوى المقرر متصلة بمخرجات التعلم  -

 المستهدفة للبرنامج، ويتم ذلك من خالل استشارة فريق البرنامج.
 مراجعة وتعديل مخرجات التعلم، وأنشطة التعليم والتعلم، وطرق التقييم. -

 ستهدفة للمقرر الدراسي:كتابة مخرجات التعلم الم

(أسبوع14)وحدات المقرر 

تشتق الوحدات من المقرر الدراسي

التسكين في المقررات

برنامجتشتق المقررات الدراسية من مخرجات التعلم المستهدفة من ال

مستوى البرنامج

ماذا يستطيع الطالب فعله نتيجة للبرنامج؟
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 تهتم بتحديد ال فهي ،التعليم وليس على التعلم علىتركز مخرجات التعلم المستهدفة من المقرر 

 سوف يستطيع أن يقوم به ويظهره ما ها تهتم بتحديدولكن، المعلم أو المحاضرسوف يقوم به  ما

 القيام على قادرا الطالب يكون أن يجب مابدقة  عباراتها تحدد أنيشترط عند كتابتها و. المتعلم

 مخرجات التعلم جميع أن االعتبار صياغتها األخذ بعين عند المهم ومن. المقرر يجتاز لكي به

 أن تراعي المهم منو. للتقييم تكون قابلة أن ينبغيالمستهدفة على مستوى المقررات الدراسية 

 .ككل برنامجبين المقرر وال االنسجام

 : بعبارة التعلم المستهدفة للمقرر مخرجاتكتابة  تبدأو

العبارة اختيار  هذه يتبع ...أن قادرين على يكون الطالب سوف المقرر، من بنجاح اإلنتهاء بعد

يكونوا و ،تعلموا اظهار أنهم من  الطالب يتمكنلينقدوا (  -يفسروا -) يوضحوافعل نشط 

بعض األفعال الواسعة،  استخدام تجنب يجبوفي هذه المرحلة . مخرجاتال قد حققوا بالتالي

 ذلك، من بدالو. ما نوعا الغموض إلى تميلما أمكن ذلك، فهي  ' قدري' أو' فهمي' ،'رفيع' مثل:

 المعرفة اكتسبوا أنهم ليظهروا به القيام على قادرين الطالب يكون أن يجب ما في التفكيريمكن 

 ال يكون واضحا  فإنه ،'فهمي' و' عرفي' مثل أفعال وفي حالة استخدام. التقدير أو والفهم الالزمة

 . بنجاح المقرر الستكمال الالزمة المعرفة مقدار أو المطلوب، الفهم مستوى للطالب

 مقرر في المثال، سبيل على. التعلم من مختلفة مستويات إلظهار ويمكن استخدام أفعال مختلفة

 المعرفة اكتسابيمكن أن يكون  للطالب الهدف ان حيث التمهيدي )المدخل/ مقدمة إلى.. (

 قد المستهدفة في مثل هذا النوع من المقررات التعلم فإن مخرجات األساسي، الفهم وتطوير

 أو شرحو وصف،و قائمة،وضع و وأذكر، تحديد، على قادرين أن يكونوا الطالب من تتطلب

فإن  شامل، فهمال تطوير ه للطالبمن الهدف يكون  حيث دراسي متقدم، ولكن في مقرر. مناقشة

 أو تقديرأو  ،وتثمين صياغة على قادرين أن يكونوا الطالبمن  تتطلب قد التعلم مخرجات

 تعكس صياغة مخرجات أن المتوقع من سيكون برنامجال في الطالب تقدم مابناء، وكل تقويم، أو

 . تعلمهم ما حققه الطالب من تقدم في طبيعة التعلم

 

 

 الدراسي: المقرر المستهدفة على مستوىالتعلم  لمخرجات أمثلة

 : الطالب قادرين على يكون سوف المقرر، من بنجاح االنتهاء بعد

 بفعالية استخدامها يمكن التي التعليم والتعلم طرق ومتنوعة من واسعة مجموعة تحديد 

 العالي. التعليم في
 التعليم. نهجهم في تعزز التي التعلم نظريات مناقشة  
 المنظمات في المحاسبية المعلومات دور شرح . 
 التسويق. خطة في ودمجها االنترنت على التسويق استراتيجيات فعالية تحديد  
 للشركات. المتاحة االستراتيجية للخيارات الناقد والتقويم التحديد 
 طالب الجامعة. قبل من لالستخدام اإلنترنت على تفاعلي موقع تصميم  
 المهنية. الخبرة لتحليل الناقد للنظرية تطبيق 
 الدراسية المناهج تطويرل شخصية نقدية لفلسفة العريضة الخطوط وضع. 
 وكفاءة بفعالية الدراسة الموجهة ذاتيا مهارات تطوير.  
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 حالة معينة. في السريري تدخلهم أثر تقويم 

 

 مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي: تطوير

 لكتابة مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر الدراسي، يمكن القيام باألتي:

  تحليل مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج، ثم تحديد مخرجات التعلم التي
 يمكن للطالب تحقيقها من خالل المقرر الدراسي.

  التعليمي الذي سوف سيتوجب على الطالب أن يتمكنوا منه في المقرر تحديد المحتوى
 )حقائق، مفاهيم، تطبيقات، نظريات( ؟

  تحديد مهارات التفكير والمهارات المهنية والعملية والعامة التي يمكن أن يسهم المقرر
في اكسابها للطالب؟ مثالً: )مهارات الكتابة، مهارات الحاسوب، مهارات البحث، 

 التفكير الناقد، مهارات حل المشكالت(؟ مهارات
  تحديد االتجاهات التي يدعمها المقرر؟ مثالً ) أخالقيات المهنة، التعلم المستمر، تقدير

 المهنة، أو المادة والمجال، أو العلم، والعلماء والبحث في المجال العلمي(.
 أهمية التي تلبي  اختيار المعارف والمفاهيم أو القضايا والمهارات واالتجاهات األكثر

 حاجات الطالب، مع ضرورة توفير اإلطار المفاهيمي المالئم لها الحقا.
 :كتابة عبارات مخرجات التعلم بحيث تشمل كل عبارة العناصر اآلتية 

 من هو المستفيد؟ ) الطالب( (أ)
 –يرسم  –يصمم  –يخطط  –ما السلوك الذي سوف يقوم به ) يحلل (ب)

 اصل بفاعلية..(يتو -ينقد –يبين  –يشرح  –يفسر 
اقتصاد  –مفهوم من المادة التعليمية ) عوامل ازدهار الحضارات  (ت)

 السوق (
ما الظروف التي في ظلها سوف يظهر الطالب ما يمتلكه من معرفة  (ث)

 ) بعد االنتهاء من دراسة المقرر( .وفهم أو يستطيع إنجازه من أداء
ة تصل إلى نسبة بجودة عاليمثال: )، كما أو كيفا –اء ما مستوى جودة األد (ج)

 بدقة عالية ( ، بفاعلية،بكفاءة، أو  %
 

 :التعلم مخرجات كتابة عند نصائحبعض ال

 التعلم وفرص المتاح والوقت السابقة، المعرفة االعتبار بعين خذ – واقعيا كن. 
 نطاقال في جدا ضيقة أو جدا واسعة هي التي التعلم مخرجات تجنب. 
  ألنها" تعلم" أو" فهم" ،"معرفة" األفعال استخدام تجنبعند كتابة المخرجات للمقررات 

 ل.للتأوي وعرضة غامضة
 الناقد  تطبيقال" مثل لإلبداع التاحة الفرصة مفتوحة النهاية التعلم مخرجات استخدام يمكنك

 ".معينة حالة" لتحليل نظريةلل

 اإلمكان بقدر وموجزة استخدم تعبيرات مقتضبة. 
 معقولال بالقدر المستهدفة التعلم مخرجات عدد أن يكون على حافظ. 
 ا.فهم للطالب يمكن التي اللغة استخدم 
 للتقييم قابلة التعلم مخرجات أن من تأكد. 
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 المتطلبات من األدنى الحدولما كانت مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى المقرر تمثل 

ينبغي أن تكون مخرجات التعلم ممكنة التقييم  المقرر، فإنه ليجتاز بنجاح الطالب من المتوقعة

الطالب لمخرجات التعلم  إنجازو تحقيقل الفعلي المستوى تحديدوبطريقة مباشرة أو باالستدالل. 

 .معينة اكاةفي ضوء مح ،التقييم طريقةباستخدام  المستهدفة، يمكن أن يتم فقط

للمقرر، يهتم بالربط بين استراتيجيات التعليم والتعلم، وطرق التقييم  التصميم الجيد فإن ولذلك،

هذه العالقات من خالل  وينبغي أن تتبين بوضوحمن ناحية، ومخرجات التعلم من ناحية ثانية، 

 المستخدمة التقييم واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التعلم مخرجاتالربط بين  بينجدول ي

 العرض مهاراتباكتساب الطالب  المستهدف يعني التعلم مخرج إذا كان فمثال،. المقرر في

لتحقيقه، ستكون استخدام طريقة المشروع أو  فإن استراتيجية التعليم والتعلم المناسبة ،الشفوي

طريقة االستقصاء، والطريقة المالئمة لتقييم مخرج التعلم في هذه الحالة هي استخدام العرض 

 الفعلي من قبل الطالب.

 الفروق بين مخرجات التعلم على مستوى البرنامج ومستوى المقرر:
 ومستوى المقرر الدراسيللتفريق بين مخرجات التعلم على مستوى البرنامج 

 جدول الفروق بين مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج األكاديمي وللمقرر الدراسي
 

 مخرجات التعلم لمستوى المقرر مخرجات التعلم لمستوى البرنامج
 متوقعة من الطالب/ المتعلم متوقعة من الخريج

 محددة على مستوى المادة نطاقها واسع عبر البرنامج

 ممكنة التقييم التحقيقممكنة 

 اللغة: 
 عبارات طموحة -
 عريضة أكثر -

 اللغة: 
 قائمة على األداء -
 أكثر تحديدا من مخرجات البرنامج -

 

 
 
 
 
 
 
 

 تقييم مخرجات التعلم المستهدفةخامسا: 
 

تتزايد بصورة ملحوظة في السنوات األخيرة  الدعوات إلى إعادة النظر في أساليب التقويم 
المتبعة في مؤسسات التعليم العالي نظرا لالنتقادات الواسعة الموجهة ألساليب التقييم التقليدية 
 مثل االمتحانات النظرية التي تؤكد على حفظ المعلومات واسترجاعها. وفي هذا السياق اشتدت
الحاجة إلى استخدام المداخل التي تكفل اصالح التقويم، وعلى وجه الخصوص مدخل التقويم 

وهو مدخل يقوم  Learning Outcomes Based Evaluationالقائم على مخرجات التعلم 
على أساس وجود مخرجات تعلم محددة للبرامج األكاديمية، يمكن من خاللها تحديد الجوانب 

لك المخرجات، وتحديد مؤشرات األداء ووضع محكات دقيقة وواضحة المراد تقييمها في ت
 للتوصل إلى نتائج صحيحة وحقيقية للتقويم. 
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 التعلم المستهدفة من من مخرجات متوقعكل مخرج تعلم م لطيط لتقويالتخهذا المدخل  يقتضيو
لية البرنامج ككل فاعالتي سوف تستخدم لتقييم  والمحكات وصف الطرق أوالمقاييسو البرنامج
 .من مخرجات التعلم المحققة، والمثال الذي يبينه الجدول يوضح ذلك مخرجإزاء كل 

 
 توقعةم المتقويم مخرجات التعلجدول 

 محكات النجاح التقييم طرق توقعةمخرجات التعلم الم

القدرة على التواصل بفعالية مع 

العمالء والمهنيين اآلخرين شفويا 

 وتحريريا.

الشفوي للمشروع في العرض  -1
 السنة النهائية.

التقييم في أثناء الممارسة  -2
للقدرة على  التطبيقية 

مع التواصل مع المرضى و
 المهنييين األخرين.

مسح آراء الخريجين بعد  -3
 اثناعشر شهر من التخرج. 

مسح آراء أرباب العمل بعد  -4
 ستة أشهر من التخرج.

من الطالب  59%( 1+2)

 سيحصلون على " مرضي" أو

أعلى في كل شواهد محكات التقييم 

من جانب مشرفي الممارسة 

 السريرية.

أو أكثر من   59%(  3+4)

االستجابات تحصل على درجة 

 ( على مقياس من خماسي.4)

القدرة على تطبيق المعرفة 

والمهارات المكتسبة من البرنامج 

أثناء الممارسة المهنية في مكان 

 العمل.

تقييم الكفاءة المهنية للطالب  -1
من قبل مشرفي الممارسة 
السريرية في الدورة النهائية 

قبل  التطبيقيةللممارسة 
 التخرج.

مسح آراء الخريجين بعد  -2
 اثناعشر شهر من التخرج.

مسح آراء أرباب العمل بعد  -3
 ستة أشهر من التخرج.

من الطالب  59%( 1+2)

سيحصلون على " مرضي" أو 

اهد محكات التقييم أعلى في كل شو

من جانب مشرفي الممارسة 

 السريرية.

أو أكثر من   59%( 3) 

االستجابات تحصل على درجة 

 ( على مقياس من خماسي.4)

 بمقاييس مباشرة وأخرى غير مباشرة. المحققةويتم تقويم مخرجات التعلم 
تعتمد المقاييس المباشرة على التقييم المباشر لعمل الطالب أو  التقييم المباشرة:طرق  .أ

أدائهم أو تصرفاتهم، وعادة يكون هذا التقييم مضمن في المقررات التي يشملها 
 البرنامج. ومن أمثلة الطرق والمقاييس المباشرة شائعة االستخدام: 

 التحريريةاالختبارات  -
 االختبارات الشفوية -
 التكامليةالخبرة  -
 نجاز اإل ملفات -
 تقييم األداء -
 المالحظة -
 المشروعات -

 
وتشمل إشراك المستفيدين، من خالل معرفة تصوراتهم  غير المباشرة: التقييم طرق .ب

حول كيفية ومدى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، ولذا فهي تعتبر ذاتية نسبيا من 
تقييم  حيث طبيعتها. ومن أمثلة الطرق والمقاييس غير المباشرة المستخدمة في

 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج األكاديمي، ما يأتي:
 أراء الخريجون. االستبيانات لمسحمقابالت أو ال -
 مسح أراء أرباب العملاالستبيانات لمقابالت أو ال -
 مسح أراء الطالب.االستبيانات لمقابالت أو  ال -
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 مجموعات للمناقشة البؤرية )المركزة(. -
 المقيمون الخارجيون. -

إال أنها توفر بيانات  ،مقاييس المباشرة أكثر كلفةالطرق والورغم أن جمع البيانات باستخدام 
ولذا يكون االحتياج لها أكثر إلحاحا في حالة مخرجات التعلم المهمة ذات  ،أكثر واقعية وموثوقية

مباشرة األولوية والجوهرية، وخاصة ألغراض االعتماد األكاديمي. أما الطرق والمقاييس غير ال
فهي تمتاز بسهولة جمع البيانات ولكنها أقل موضوعية وموثوقية من حيث توفيرها الدليل 

 للتحقق الفعلي لمخرجات التعلم من قبل الطالب.
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