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مقدمة:
يشهد عامل اليوم ثورةً متسارعة وغري مسبوقة معرفيا ومعلوماتيا وتقنيا ,وتبعا لذلك فإن بيئة التعليم
اجلامعي تتغري وتتطور بشكل مستمر ,ولذلك فإن تعزيز التعليم والتعلم يتطلب تبين توجهات حديثة
ومتطورة متكن اجلامعة من تقدمي تعليم نوعي يساهم يف رفع كفاءة الطالب وتزويده ابملعارف واملهارات
املتنوعة واهم من ذلك بناء قدراته على التعلم الذايت حىت يستطيع العمل ابستقاللية يف رحلته املعرفية
والعلمية.
تعد جودة العملية التعليمية من األهداف االسرت رت رت رتااتييية الرميس رت رت رترتية جلامعة الباحة وذلك يف رت رت رترتوء طتها
االسرت رت رت رت رتااتييية ازالية يف تعزيز جودة اليامة التعليمية .لذلك حرل رت رت رت رترتط جامعة الباحة على تطوير اليامة
األكادميية يف رترتوء طتها االس رتااتييية ورؤية اململكة 2030حيث يتم لرترتياغة وتطوير مجيع نواتة التعلم
ابليامة األكادميية ابجلامعة يف رترتوء صرترتامني املروق املتوقعة واملعايري األكادميية واملهنية لكل صرترتني,
وابلتايل كانط هناك حاجة إىل حتديد اسااتيييات التعليم اليت تتناسب مع نواتة التعلم اليت مت و عها يف
كل برانمة وكل مقرر وكذلك ا تيار أنس رت رت رت رت رت رت رترتب اس رت رت رت رت رت رت رتااتيييات التقييم لقيا مد حتقي نواتة التعلم
املستهدفة لكل مقرر .مت إعداد
وأتمل اجلامعة من الل تقدمي " دليل التعليم والتعلم والتقومي جبامعة الباحة " ان تسرت رت رترتهم يف رسرت رت رترتم ار ة
ري وا حة املعامل العضاء هيئة التدريس عن عن كل مايتعل بعملية التعليم والتعلم و التقومي
ويشرترتمل هذا الدليل على :مفهوم التعليم والتعلم ,واسرتااتييية التدريس معايري ا تيار اسرتااتييية التدريس,
مبادئ التص رت رت رترتميم الش رت رت رترتامل للتعليم يف بيئة التعلم اجلامعية ,مدا ل التعليم األس رت رت رترتاس رت رت رترتية :املد ل الس رت رت رترتلوكي
واسرت رت رت رت رتااتييية التعليم املباش رت رت رت رترتر ,املد ل املعريف واسرت رت رت رت رتااتييياته التدريس رت رت رت رترتية ,املد ل البنامي واسرت رت رت رت رتااتييياته
التدريس رترتية ,املد ل التكنولوجي واس رتااتيييات تدريس رترته ,مص رترتفوفة ارجات التعلم واس رتااتيييات التدريس
املناسرترتبة ,مفهوم التقومي ,ومبادئ التقومي و طوات و رترتع برانمة التقومي ,واس رتااتيييات التقومي ,ومصرترتفوفة
ارجات التعلم ,واسااتيييات التقومي و رقه وأدواته املناسبة ,وأنشطة تقومي الطالب يف املرحلة اجلامعية.
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مفهوم التعليم والتعلم:
يعرف التعليم والتعلم إجرائيا على أنه :التصـ ـ ـ ـ ــميم املنخلم واملمطا ف ات ومواق

دف إ

مس ـ ـ ـ ـ ــاعدل املتعلمت على مقيو ت ريات مرفوبة يف معارفهم ومهارا م وكفاكا مه سـ ـ ـ ـ ــواك كا

ا

التصميم املنخلم من قبل عضو يئة التدريس أو الطالب أنفسهم.
التعليم أو التدريس Teaching:
و التص ـ ــميم املنخلم املقص ـ ــود للم ل اليت تس ـ ــاعد املتعلم على إلاغ الت يري املرفوب فيه يف األداك
ويُعىن إبدارل التعلم اليت يقود ا عضــو يئة التدريس .و و عملية مقصــودل وخمططة يقوم يا ويشــرف

عليها عضــو يئة التدريس داخل املسسـســة التعليمية أو خارجها بقصــد مســاعدل املتعلمة على مقيو

أ داف ونواتج التعلم املستهدفة.

اسرتاتيجية التعليمTeaching Strategies :
تعرف اهليئــة الوطنيــة للتقومي وااعتمــاد  )2009اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــات التعليم ياــا ااس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــات
املستمدمة من قبل عضو يئة التدريس لتطوير تعليم الطالب.
وميكن تعريفها ياا جمموعة القواعد العامة وافطوط العريضـ ـ ـ ـ ــة اليت تم بوسـ ـ ـ ـ ــائل مقيو األ داف
املنش ــودل للتدريس كما تش ــري إ األس ــاليل وافطا اليت تتبعها عض ــو يئة التدريس للو ــو إ
أ ــداف التعلمه ومن ف فهي تشـ ـ ـ ـ ــتمــل على مكونت و ــا الطريقــة  methodologyواإلجراك
 procedureالل ين يشكال معا خطة كلية لتدريس موضوع أو وحدل أو مقرر أو فريه.
وتشمل العنا ر اآلتية:
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• التمطيا :مديد األ داف اختيار احملتوي العلمي تصـ ـ ــميم بيئة التعلم ومديد مصـ ـ ــادر التعلم
املناس ـ ــبة وإ،حتها مديد طرف التفاعل لكل عنص ـ ــر من عنا ـ ــر احملتو أو لكل دف من أ داف
التعلم ومديد أسـ ــاليل التقومي وأدواته املناسـ ــبة) وتكوين التصـ ــور الفكري ال ي يربا بت كل

ه

املكوانت.
• التنفي  :ويتضـ ـ ـ ـ ــمن :تطبيو إجراكات تعليمية يددل وتسـ ـ ـ ـ ــهيل أةاط التفاعل داخل بيئة التعلم
وتوظي كافة مت ريا ا لتحقيو خمرجات التعلم.
• تقومي التعلم وتقدمي الت ية الراجعة :يتضــمن

ا العنصــر من اسـرتاتيجية التدريس والتعليم بتطبيو

أسـ ــاليل وأدوات التقومي املناسـ ــبة لقياس وتقومي مقو خمرجات التعلم وكتابة التقرير و ـ ــيافة خطا
التحست وفو نتائج التقومي كما يتضمن التمطيا للربا بت التعلم السابو والتعلم الالحو.

معايري اختيار اسرتاتيجية التعليم والتعلم:
عند اختيار واسـ ــتمدام ااس ـ ـرتاتيجية املناسـ ــبة اليت تسـ ــاعد على مقيو نواتج التعلم املتوخال.يوجد
عدد من املعايري اليت ينب ي أ يعىن يا عضـ ـ ــو يئة التدريس عن اختيار اس ـ ـ ـرتاتيجية التعليم والتعلم
اليت مقو نواتج منها:
 .1مالكمة ااسرتاتيجية لنواتج التعلمه ويعين ذلك اختيار ااسرتاتيجية املناسبة لتحقيو الناتج
التعليمي املس ـ ــتهدف ما يتوقع أ يعرفه املتعلم ويس ـ ــتطيع أداكه)ه فعلى س ـ ــبيل امل ا عندما يكو
الناتج و إلثبات املعرفة حبقائو ومعارف معينة فقد تسـ ـ ـ ــتمدم عضـ ـ ـ ــو يئة التدريس اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية
التعليم املباشر أما إذا كا الناتج و حل املشكالت فقد تستمدم اسرتاتيجية حل املشكالت.
 .2مناسـ ــبة ااســ ـرتاتيجية للمحتو الدراسـ ــي :ينب ي أ ترتبا ااس ـ ـرتاتيجية حملتو وطبيعة املادل
الدراسـ ـ ـ ــيةه ذلك أل لكل مادل دراسـ ـ ـ ــية طبيعة خا ـ ـ ـ ــة تفرل على عضـ ـ ـ ــو يئة التدريس اختيار
اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية وطرف معينة لتدريسـ ـ ـ ــها فهنا مواد ي لل عليها الطابع النخلري وأخر ي لل عليها
الطابع العملي أو التجرييب.
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 .3مالكمة ااسرتاتيجية ملستو املتعلمت :مبعىن مراعال الفروف الفردية بينهم وخ ا م السابقة.
 .4التمركز حو املتعلم والتأكيد على نشاطه أثناك مواق التعلم املمتلفة.
 .5مراعال اإلمكاانت املتاحة يف املسسـ ـ ـس ـ ــة التعليمية :من قاعات دراس ـ ــية ومص ـ ــادر تعلم وأدوات
وأجهزل وأعداد املتعلمت.
مبادئ التصميم الشامل للتعلم يف بيئة التعلم اجلامعي:
يوجد ثالثة مبادئ أساسية لتصميم التعلم الشامل يعىن يا عضو يئة التدريس جبامعة الباحة و ي:
 توفري فرص متعددل للمشاركة والتفاعل. توفري خيارات متعددل لعرل وفهم احملتو . توفري فرص متعددل للتعبري واإلنتاج.مداخل التعليم والتعلم األساسية:
يوجد عديد من مداخل التعليم والتعلم اليت توجه اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات التعليم والتعلم املمتلفة واليت
متكن عضو يئة التدريس من اختيار ااسرتاتيجية املناسبة كما متكنه من تفسري ممارساته التدريسية
يف ضوئها ومن

ه املداخل:

املدخل السلوكي.
املدخل املعريف.
املدخل البنائي.
املدخل التكنولوجي.
أوا :املدخل السلوكي
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يعتمد املدخل السـ ـ ـ ـ ــلوكي للتعلم يف تصـ ـ ـ ـ ــميم بيئة ومواق

التعلم على التتابع والتدرج لتحقيو

خمرجات التعلم احملددل بدقة واملصافة يف ورل إجرائية قابلة للمالحخلة والقياس والتقومي .كما يعطي
ا املدخل أ ية كبريل لدراس ـ ـ ــة خص ـ ـ ــائ

املتعلمت وض ـ ـ ــبا بيئة التعلم ومت ريا ا ويهدف التعلم

الس ـ ــلوكي إ اس ـ ــتمرار ااس ـ ــتجابة املرفوبة من املتعلم ال ي تقدم له عادل جمموعة من امل ريات أو
املواق التعليمية املستهدفة.
ويسكد املدخل السلوكي على املبادئ التالية:
مديد نواتج التعلم القابلة للمالحخلة والقياس والتقومي من خال

ـ ـ ـ ـ ــيافة األ داف السـ ـ ـ ـ ــلوكية

ومليل املهمة والتقومي املعياري واحملكي.
مــديــد مــدخالت املتعلم من إجراك ااختبــارات القبليــة لتحــدد نقطــة بــدايــة مواق

التعليم

والتدريل وختطيا التعلم املناسل للمتعلمت واملتدربت.
 أتكيد إتقا افطوات األولية البسـ ـ ـ ـ ــيطة قبل التقدم أو مسـ ـ ـ ـ ــتوايت أك ر تعقيدا من خال
التدرج العرل التدرييب وتتابعه وإتقا التعلم.
اس ـ ـ ــتمدام التعزيز ال ي يقوي التعلم ويعمل على ـ ـ ــيانته من خال املعزغات احملس ـ ـ ــوس ـ ـ ــة
والت ية الراجعة املستمرل والنهائية.
اســتمدام التلميحات والتشــكيل واملمارســة لتأكيد الروابا بت امل ريات وااســتجا ت لتعمل
على تسريع التعلم ال ي يتدرج من البسيا إ املعقد.
اتبــاع املتعلم واملتــدرب بعا أةــاط السـ ـ ـ ـ ــلو اليت تسدي إ معرفــة النتــائج ممــا يعزغ تلــك
ااستجا ت ويقويها ويزيد من احتما ظهور ا.
اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وفو املدخل السلوكي:
اسرتاتيجية التعليم املباشر:
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تركز اسرتاتيجية التعليم املباشر على تعليم املهارات أو املعرفة اإلجرائية من خال الرتكيز على مليل
املهمة واألسئلة والت ية الراجعة حيث تتكو من أربع مراحل أساسية:
-1النم جة :ينم ج عضو يئة التدريس املهارل اجلديدل بصوت عا أثناك أدائه هلا.
-2املمارسـ ــة املوجهة :يسـ ــتمدم عضـ ــو يئة التدريس أسـ ــئلة لتوجيه طالبه ع مراحل تنفي املهارل
ومساعد م على إدرا امل رات الكامنة وراك كل خطول منها.
-3املمارس ـ ــة املس ـ ــرتش ـ ــدل :يولد الطالب أس ـ ــئلتهم املوجهة يف أثناك أدائهم وعض ـ ــو يئة التدريس
يالحظ ويوفر الت ية الراجعة).
-4املمارسة املستقلة :يعمل الطالب بشكل مستقل من خال تدريبات وأم لة إضافية.
إجراكات التدريس ستمدام التعليم املباشر:
س ــعادل عض ــو يئة التدريس جبامعة الباحة عند اس ــتمدامك اسـ ـرتاتيجية التعليم املباش ــر يف مواق
التعليم والتعلم ميكنك اتباع اإلجراكات التالية:
-1حدد املهارل اليت تريد أ يتعلمها طالبك وحللها إ جمموعة من افطوات الواضحة.
-2ة ج املهارل بعرل افطوات وو

التفكري الالغم ألداك كل خطول.

-3اطلل من طالبك أداك املهارل بناك على أســئلة توجيهية هلم أثناك أدائهم لكل خطول من خطوات
املهارل ميكن أ يكتل الطالب كل خطول وم رات القيام يا)
-4قبل ااخنراط يف املمارسة املسرتشدل اجعلهم يقرأو تعاقل افطوات ويراجعواا.
-5اطلل من طالبك أداك املهارل معتمدين على التميل وطرح األسئلة على أنفسهم أثناك التقدم يف
أداك افطوات.
-6كل طالبك مبهمات وأم لة إضافية تدريبات مستقلة ألداك املهارل).
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اثنيا :املدخل املعريف )Approach Cognitive
يتم اكتس ـ ـ ـ ـ ــاب املعارف واملهارات عندما يكو ا ملتعلم قادرا على اانتباه واإلدرا والبحث عن
املعلومات اليت حيتاج إليها وتوليد األفكار خال مواق التعلم املمتلفةه ومن ف يسكد ااجتاه املعريف
وااس ــتبص ــار م ريات أس ــاس ــية يف

للتعليم والتعلم على أ العمليات املعرفية والتفكري وااس ــتدا

عملية التعلم وير أ اإلدرا املعريف يشــري إ عملية اســتقبا املعلومات ا ســية ومويلها ومت يلها
وترميز ا وختزينها وطرف ت كر ا واستمدامها.
والعامل األك ر أ ية يف التأثري على التعليم والتعلم و وضوح وتنخليم البنية املعرفية للمتعلم والبنية

املعرفية ي جمموعة ا قائو واملفا يم والقض ـ ـ ـ ـ ـااي والعالقات والنخلرايت املتاحة للمتعلم يف خلة ما
يسـ ــتطيع ت كر اه ل ا يركز عضـ ــو يئة التدريس وفو املدخل املعريف) على مقدار الوعي والوضـ ــوح
والتنخليم ملـا يعرفـه املتعلم من قلبـل يف بنيتـه املعرفيـة وذلـك ألنـه يسكـد على التتـابع الـدقيو للم ات
التعليمية حبيث ترتبا الوحدل اليت يتم تعلمها ارتباطا واضحا.

و ا اارتباط بت البنية املعرفية الرا نة لد املتعلم من انحية واملادل اجلديدل يسـ ـ ــهم يف كفاية البنية
املعرفية وثبا ا ووضوحها وخصائصها التنخليمية وك لك قابليتها للتحويل واستدعاك مما يسثر يف دقة
املعاين اجلديدل ووضـ ـ ـ ــوحها على أو حاسـ ـ ـ ــم وير رواد

ا ااجتاه أ تقوية اجلوانل املهمة للبنية

املعرفية تس ـ ـ ــهل ااكتس ـ ـ ــاب وااحتفاال وااس ـ ـ ــتدعاك واانتقا

أي مقو التعلم ذا املعين على أو

فعلي.
ومن ف يركز ااجتاه املعريف يف التعليم والتعلم على جمموعة من اافرتاضات األساسية أبرغ ا:
يتضمن التعلم إعادل ترتيل األفكار واف ات السابقة وتكوين أفكار جديدل.
حيدث التعلم عندما يقوم املتعلم مبعاجلة املعلومات اجلديدل.
دو ااستعداد الكايف رمبا ا يتم التعلم أو يكو فري فعا .
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يسـ ـ ـ ـ ــتطيع املتعلم جعــل التعلم ذا معىن إذا قــام انتبــاه للم ات اجلــديــدل ورمز ــا وربطهــا
ف ات السابقة.
الرتكيز يف التدريل على استمدام الت ية الراجعة املتعلقة مبعرفة املتعلم وأدائه وتنخليماته اليت
جيريها على أبنيته املعرفية من أجل دعم الروابا ال نية وتوجيهها.

مبادئ التعليم والتعلم وفو املدخل املعريف:
توجه جامعة الباحة منسـ ــوبيها من أعضـــاك يئة التدريس إ أ يعنوا ملبادئ التالية عند تصـــميم
مواق التعليم والتعلم داخل البيئة اجلامعية:
 اا تمام ملدخالت البصـ ـ ـ ـ ــرية أو اللفخلية حط يتم تنشـ ـ ـ ـ ــيا ال اكرل قصـ ـ ـ ـ ــريل املد لد
املتعلمت.
الرتكيز على نشــاط املتعلمت يف اســتيعاب املعلومات اجلديدل من أجل ســهولة اســرتجاع

ه

املعلومات يف أي وقت احو.
تنخليم املعلومات بص ــورل منطقية وفو س ــلس ــلة منخلمة من افطوات واألنش ــطة العقلية يسد
بعضها إ بعا.
إعادل تكرار املعلومات بصورل متتالية لضما بقائها يف ال اكرل.
اا تمام بطرح األس ـ ــئلة يف ويع خطوات تنخليم املعلوماته كي يس ـ ــهل معاجلتها وفو طبيعة
املتعلمت العقلية.
التأكيد على مبدأ التكامل والوحدل عند إعداد احملتو العلمي للمتعلمته ألام سـ ـ ـ ـ ــيقومو
بتنخليم املعلومات ومعاجلتها على أساس العنا ر املشرتكة بينها.
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الرتكيز على إكسـ ــاب املتعلمت املهارات املمتلفة عن طريو التدريل املسـ ــتمر من أجل إبقاك
أثر تلك املهارات يف ذاكر م طويلة املد .
اا تمام بتنخليم املعلومات على أساس تكوين املعىن أك ر من ا فظ والت كر.
 التأكيد على انتباه املتعلمت وعدم تشـ ـ ـ ـ ــتت أذ اام عن افطوات اليت تتطلل منهم معاجلة
املعلومات اليت عرضت عليهم.
اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وفو املدخل املعريف:
املناقشة وا وار:
املناقشـ ــة عبارل عن اجتماع عدد من العقو حو مشـ ــكلة من املشـ ــكالت أو قضـ ــية من القضـ ــااي
ودراستها دراسة منخلمةه بقصد الو و إ حل للمشكلة أو اا تداك إ رأي يف موضوع القضية.
وللمناقشـ ــة عادل رائد يعرل املوضـ ــوع ويوجه اةموعة إ افا الفكري ال ي تسـ ــري فيه املناقشـ ــة
حط تنتهي إ ا ل املطلوب وميكن تعري املناقشـة بو ـفها اسـرتاتيجية تدريس بصـورل عامة ياا:
"ســلســلة من اإلجراكات التعليمية ل التعليمة اليت يقوم يا الطالب بتمطيا وتنخليم وتيســري من قبل
عضو يئة التدريسه لتحقيو خمرجات تعليمية يددل.
وتعتمد على ااتصـ ـ ــا الشـ ـ ــفوي وتعطي ا ملناقشـ ـ ــة قدرا كبريا للطالب ليع وا عن رائهم وأفكار م
يسـ ـ ـ ـ ــلوب علمي ميكنهم من عرل وجهات نخلر م وأتييد ا

جج واألدلة وتقبل راك اآلخرين

كما تتيح للطالب فر ــا تعليمية جيدل ملناقش ــة وتعديل األفكار واملعتقدات والتص ــورات يف س ــياف
فكري ميكنهم من اكتساب وممارسة عديد من املهارات املعرفية.
اعتبارات استمدام املناقشة وا وار
مديد موضوع املناقشة حبيث يركز على قضية ذات وجهات نخلر متعددل.
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 توجيه الطالب للقراكل حو موضـ ـ ـ ـ ــوع املناقش ـ ـ ـ ـ ــة ووع املعلومات ومديد وجهات النخلر
املمتلفة حو املوضوع أو القضية وما يدعمها من أدلة وحجج.
جتهيز عدد كاف من األسـ ـ ــئلة النقاشـ ـ ــية املتعمقة اليت ت ري مسـ ـ ــتوايت عليا من التفكري لد
الطالب وت ري ا تماما م وش ـ ـ ـ ـ فهم حو مناقشـ ـ ـ ــة وتفسـ ـ ـ ــري وجهات النخلر املتعددل حو
موض ــوع املناقش ــة وعادل ما تكو مبدوكل ب :من كي

ماذا لو ملاذا ما ي األدلة ما

وجهة نخلركم ...و ك ا)
ختصي

جزك من املناقشة لتوضيح موضوعها وأفكار ا الرئيسية وأ دافها.

التأكيد على اشرتا ويع الطالب يف النقاش وا وار.
وضع ضوابا يددل وواضحة ملنهجية املناقشة وا وار داخل مواق التعلم.
تلمي

ما يتم التو ل إليه من نتائج حو موضوع املناقشة وكتابة التقارير العلمية حوهلا.

نشر ما مت التو ل إليه من نتائج ب رل مقيو فهم مشرت ملوضوع املناقشة.
اسرتاتيجية التعليم اكتشاف:
مي ل ااكتش ـ ـ ـ ــاف عملية تتطلل من الفرد إعادل تنخليم املعلومات املمزونة لديه وتكييفها بش ـ ـ ـ ــكل
ميكنه من رؤية عالقات جديدل مل تكن معروفة لديه من قبله حيث ا يعطى فيه الطالب خ ات
التعلم كـاملـة بـل يم هلم الخلروف للتعـامـل مع مواد التعلم املتـاحـة ومص ـ ـ ـ ـ ــادر ـا واليت متكنهم من
املالحخلة ووع املعلومات ور ــد ا قائو ينفســهم وربا األســباب لنتائجه للتو ــل ألدلة ومقارنتها
بعضها ببعا و وا إ املفا يم والتعميمات واملبادئ العامة.
وتكمن أ ية ااكتشاف يف أنه يساعد املتعلم يف تعلم كيفية تتبع الدائل وتسجيل النتائج وب لك
يتمكن من التعامل مع املشكالت اجلديدل .ويوفر التدريس اكتشاف املزااي اآلتية:
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يوفر للمتعلم فر ـ ـ ــا عديدله للتو ـ ـ ــل إ اسـ ـ ــتداات سـ ـ ــتمدام التفكري املنطقي سـ ـ ــواك
ااستقرائي أو ااستنباطي.
يش ـ ـ ـ ــجع ااكتش ـ ـ ـ ــاف التفكري الناقد وينمي املس ـ ـ ـ ــتوايت العقلية العليا كالتحليل والرتكيل
والتقومي.
يعزغ ويطور عــادات العقــل املنتج لــد املتعلمت ممــا يسـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد م على تكوين فهم أعمو
للمفا يم والقضـ ــااي اليت يتضـ ــمنها املقرر الدراسـ ــي كما يوفر فر ـ ــا حقيقية جيدل ملمارسـ ــة
املهارات املعرفية املمتلفة.
يعطي املتعلم دورا فاعال يف اكتشاف املعلومات مما يساعد ا يف ااحتفاال لتعلم.
يس ـ ـ ـ ــهم يف إكس ـ ـ ـ ــاب الطالب عديدا من الكفاكات املهنية املرتبطة لتمصـ ـ ـ ـ ـ

من خال

التفاعل اإلجيايب والنشا يف املواق املمتلفة للتعلم اكتشاف.
تكوين املفا يم:
ا شــك أ أي جما معريف يرتكز على جمموعة من املفا يم اليت مت ل أســاســا مهما من بنيته املعرفية
ويفيد تعلم

ه املفا يم يف تكوين قدرل املتعلمت على مليل معرفة

ا اةا واكتسـ ـ ـ ـ ــاب مهاراته

املمتلفة واختصار ك ري من تفصيالتهه مما يسهل تعلمه ومقيو خمرجاته.
إ تكوين املفا يم اسرتاتيجية تتيح للطلبة استكشاف املفا يم األساسية على أو نشا وعميوه إذ
يفح

الطلب ــة أم ل ــة اإلثب ــات وأم ل ــة النفي ملفهوم معي ومن ف ف ــمام يبنو فهمهم ل ــه بطريق ــة

استقرائية نشطة ويفحصو وينقحو فهمهم للمفهوم و فاته األساسية حط ي دو لبا قواي.
وتعتمد اسرتاتيجية تكوين املفا يم على ثالثة مبادئ أساسية ي:
مبدأ الوضوح املفهومي :ويركز

ا املبدأ على تقدمي أم لة تتضمن ويع خصائ
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املفهوم الرئيسية.

مبدأ األم لة املتعددل :ويعىن لتحقيو

ا املبدأ بتقدمي عدد كبري من األم لة املوجبة اليت مت ل املفهوم

خبصائصه) واألم لة السالبة اليت ا مت ل املفهوم)
مبدأ كفاية املفهوم :ويتحقو

ا املبدأ من خال تكوين قدرات املتعلمت للتمييز بت األم لة املوجبة

واألم لة السالبة مرتكزين يف ذلك على فح

خصائ

املفهوم.

كما يتم تعلم املفا يم من خال ثالثة أبعاد أساسية ي:
اسم املفهوم :ويبحث فيه املتعلمو عن مصطلح ما أو اسم ما ت ريه ولة أو عبارل تعري املفهوم.
دالة املفهوم :وفيه يبحث املتعلمو عن ولة أو عبارل لو ـ ـ أو تعري مصـ ــطلح ما أو مفهوم ما
يطرح عليهم.
أم لة املفهوم :وينش ـ ــا املتعلمو يف

ا البعد لطرح أم لة متعددل حو املفهوم منها ما مي ل املفهوم

ومنها ما ا مي له.
إرشادات استمدام اسرتاتيجية تكوين املفا يم:
سـ ـ ـ ــعادل عضـ ـ ـ ــو يئة التدريس جبامعة الباحة ميكنك اسـ ـ ـ ــتمدام اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية تكوين املفا يم تباع
اإلرشادات التالية
حدد مفهوما له خصائ

أساسية تريد من طالبك أ يفهموه بعمو.

غود طالبك يم لة إثبات مت ل خصــائ

املفهوم وأخر أم لة نفي ا مت ل خصــائ

املفهوم

رمبا تتضمن بعضها).
اطلل من طالبك اســتكشــاف ما و مشــرت يف أم لة اإلثبات من خصــائ
قائمة أولية من خصائ

يولد الطالب

املفهوم) مييزو فيها بت أم لة النفي وأم لة اإلثبات.

قــدم لطالبــك مزيــدا من أم لــة اإلثبــات وأم لــة النفي اليت ميكن أ يسـ ـ ـ ـ ــتمــدمو ــا يف تنقيح
القائمة األولية.
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يراجع الطالب ويعهم) قائمة افصائ

لتكوين قائمة اائية منها.

اطلل من طالبك تطبيو فهمهم للمفهوم من خال ابتكار إنتاج ما أو اسـ ـ ـ ـ ــتكما مهمة ما
كتابة تقرير تشكيل ةوذج)...
اسرتاتيجية خرائا املفا يم:
خرائا املفا يم ي :عبارل عن مت يالت بصـ ـ ـ ـ ـرية رمية ت غ من خالهلا املفا يم مبس ـ ـ ـ ــتواي ا املمتلفة
وعالقا ا احملددل.

وامل ا التايل يوضح ذلك

شكل رقم  )1ةوذج فريطة مفا يم
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شكل رقم  )2ةوذج يعرل ملستوايت رمية املفا يم على خريطة املفا يم

اعتبارات استمدام خريطة املفا يم يف التعليم والتعلم:
ميكن لعضو يئة التدريس ااستعانة إلرشادات اآلتية استمدام خريطة املفا يم يف مواق التعليم
والتعلم:
حدد املعلومات اليت ستضعها يف افريطة املفهومية.
احظ بعناية املفهوم الرئيس واملفا يم الفرعية املنب قة عنه ف اكتل قائمة ي ه املفا يم.
تصور العالقات املمكنة بت املفا يم.
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ضــع تصــورا لشــكل تصــميم) افريطة املفهومية اليت ســرتاها حبيث تكو رمية الشــكل أت
املفا يم الرئيس ــة يف قمة افريطة ف أت بعد ا املفا يم األقل عمومية يف املس ــتو ال اين ف
أت املفا يم األقل عمومية يف املستو ال الث ف أت األم لة يف قاعدل افريطة.
ارسم لكل مفهوم من املفا يم إطارا دائرل أو مستطيال أو مربعا).
استمدم خطوطا أو أسهما وضع عليها كلمات تص عالقة املفا يم بعضها ببعا
اعرل على الطالب افريطة وانقشهم مبعىن افريطة املفهومية وكيفية استمدامها.
استمدامات خريطة املفا يم:
تستمدم خريطة املفا يم عدل استمدامات منها:
تستمدم بو فها منخلما متقدما :ويف

ه ا الة عندما يكو موضوع التعلم جديدا ويتضمن

مفا يما تعرل ألو مرل على الطالبه واهلدف منها يف

ه ا الة تكوين مرتكزات معرفية

عامة للربا من خالهلا بت التعلم اجلديد والتعلم السـ ـ ــابوه ويقدمها عضـ ـ ــو يئة التدريس يف
بداية موق التعليم والتعلم ويناقش طالبه يف يتوا ا ما تقدمه من مفا يم وعالقات.
تســتمدم بو ــفها اس ـرتاتيجية تعليمية :ويف

ه ا الة تدور وقائع وإجراكات التعليم والتعلم

حو خريطة املفا يمه حيث يقوم عضو يئة التدريس ببنائها خطول خطول مبشاركة طالبه.
تسـ ـ ــتمدم بو ـ ـ ــفها أدال تقومي :يف
املفــا يم لكش ـ ـ ـ ـ ـ

ه ا الة يقوم عضـ ـ ــو يئة التدريس سـ ـ ــتمدام خريطة

عن مــد اكتس ـ ـ ـ ـ ــاب الطالب للمفــا يم املتعلقــة ملقرر أو بوحــدل منــه

والكشـ ـ عن مد فهمهم للعالقات اليت تربا بينهاه حيث يقدم خريطة مفا يم ــماك أو
فري مكتملــة املفــا يم أو العالقــات ف يقوم الطالب بتكملتهــا من املفــا يم أو العالقــات أو

إعادل ترتيبها و يافة العالقات بينها.
اسرتاتيجية العص ال ين:
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ويعىن بتعبري العص ـ ـ ـ ال ين  :) storming Brainاسـ ـ ــتمدام العقل يف التصـ ـ ــدي النشـ ـ ــا
للمشكلة واسرتاتيجية العص ال ين يف التعليم واحدل من ااسرتاتيجيات اليت تشجع على التفكري
اإلبـداعي وتس ـ ـ ـ ـ ــاعـد على إطالف الطـاقـات الكـامنـة لـد املتعلمت يف جو من ا ريـة واألمـا ه إذ

تسـ ـ ـ ـ ــمح بخلهور كل اآلراك واألفكـار و يكو املتعلم يف ذرول التفـاعل مع املوق

وتصـ ـ ـ ـ ــلح

ه

ااسـ ـرتاتيجية يف القض ــااي أو املوض ــوعات املفتوحة اليت ليس هلا إجابة واحدل ــحيحة ولكن تتعدد
فيها اإلجا ت واآلراك ويســتمدم العص ـ ال ين كاس ـرتاتيجية للتفكري اجلماعي أو الفردي يف حل
ك ري من املشـ ـ ــكالت العلمية وا ياتية املمتلفة بقصـ ـ ــد غايدل القدرات والعمليات ال نية وتدريل
املتعلمت على توليــد وإنتــاج األفكــار .خال مواق

التعلم املمتلفــة حيــث يقوم عضـ ـ ـ ـ ــو يئــة

التدريس بعرل مشــكلة ما أو قضــية ويقوم املتعلمو بعرل أفكار م ومقرتحا م املتعلقة حبلها وبعد
ذلك يقوم عضـ ــو يئة التدريس بتجميع
منها ويعتمد

ه املقرتحات ومناقشـ ــتها مع املتعلمت ف مديد األنسـ ــل

ا األسـ ـ ـ ـ ــلوب على إطالف حرية التفكري والرتكيز على توليد أك قدر من األفكار

و ه الطريقة تش ــجع على املش ــاركة النش ــطة من قبل املتعلمت وتش ــجع على العمل يف جمموعات
وتشــجع على توليد أفكار جديدل وتســهم يف تنمية قدرات املتعلمت على اإلبداع والتفكري الناقد
وتنمي القدرل على التعبري حبرية وك لك ال قة لنفس.

مبادئ استمدام العص ال ين يف مواق التعليم والتعلم اجلامعي:
يعتمد استمدام العص ال ين يف بيئة التعلم اجلامعي على عدل مبادئ منها:
أتجيل ا كم على قيمة األفكار.
كم األفكار يرفع من نوعيتها.
تعميو أفكار اآلخرين وتطوير ا.
مراحل تطبيو العص ال ين يف مواق التعليم والتعلم:
نا عدل مراحل جيل اتباعها يف أثناك حل املشكلة املطروحة يف جلسات العص ال ين و ي:
 يافة املشكلة.
بلورل املشكلة.
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توليد األفكار اليت تع عن حلو للمشكلة.
تقييم األفكار اليت مت التو ل إليها.
اثل ا :املدخل البنائي :)Approach Constructivism
فالعملية التعليمية من املنخلور البنائي عملية شـ ـ ـ ـ ــمصـ ـ ـ ـ ــية وأتملية ومويلية تتكامل فيها األفكار
واف ات ووجهــات النخلر ويـ ا تنمو املعــارف واف ات اجلــديــدل .وتكمن األ يــة العمليــة للمــدخـل
البنائي يف أ املتعلم يقوم بنفســه ببناك املعرفة وامتال ا لو للمشــكالت فتصــبح

ه املعرفة جزكا

أ يال تكو لديه.
ولقــد أضـ ـ ـ ـ ـ ــافــت البنــائيــة لعمليــات العقــل أثنــاك مواق

التعلم املمتلفــة مفهوم معــا املعلومــات

 )processor Informationو و ليس جمرد منخلم للمعلومات ولكنه مسـ ــتمدم مر هلا
من خال عملية التعلم.
مفهوم التعلم من منخلور البنائية:
املعرفة ا تكتســل بطريقة ســلبية بل يتم اكتســايا عن طريو بنائها من قبل املتعلم نفســه ومن خال
نشاطه وتفاعله مع العامل ال ي حوله واكتسابه للم ات املمتلفةه ومن ف فالتعلم عملية بناك إبداعية
مستمرل يعيد خالهلا الفرد تنخليم ما مير به من خ ات حبيث يسعى لفهم أوسع وأمشل من ذلك الفهم
ال ي توحي به اف ات السابقة.
خصائ

التعلم من منخلور البنائية:
التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرل وفرضية التوجه.
جعل الطالل قادرا على التفاعل مع بيئته وتطوير ا.
تتهيأ للمتعلم أفضل الخلروف للتعلم عندما يواجه مبشكلة أو مهمة حقيقة.
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تتض ــمن عملية التعلم إعادل بناك الفرد ملعرفته من خال عملية تفاول اجتماعي Social
 negotiationمع اآلخرين.
املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناك التعلم ذي املعىن.
مبادئ تصميم التعليم والتعلم من منخلور البنائية:
وبصفة عامة فا مبادئ تصميم التعليم والتعلم وفقا للمدخل البنائي ميكن أ تتضمن ما يلي:
توفري خ ل لعملية بناك املعرفة.
توفري خ ل من منخلورات متعددل القيمة.
جعل التعلم يف سياف واقعي.
التشجيع على التعلم يف خ ل جمتمعية أو سياف اجتماعي.
التشجيع على استمدام أشكا خمتلفة من التم يل.
التشجيع على الوعي ال ا بعملية بناك املعرفة وممارسة أتملها.

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم وفو املدخل البنائي:
التعلم املتمركز حو املشكلة:
مت ل عمليات وأنشطة حل املشكالت إحد ااسرتاتيجيات األساسية يف األنشطة املتمركزل حو
املتعلمه حيث تعتمد على تفعيل أدائه من خال تنش ـ ــيا بيئته املعرفية واس ـ ــرتجاع خ اته الس ـ ــابقة
لبناك معارف واكتسـ ـ ـ ـ ــاب مفا يم جديدل ففي املوق التعليمي يواجه املتعلمو مشـ ـ ـ ـ ــكلة حقيقية
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يسـعو

لها مسـتمدمت لها ما لديهم من معارف ومهارات سـابقة أو معلومات مت وعها وذلك

إبجراك خطوات مرتبة متاثل خطوات الطريقة العلمية يف التفكري ليصل يف النهاية إ ااستنتاج و و
مب ابة حل للمش ــكلة ف إ التعميم حط يتحو ااس ــتنتاج إ قاعدل علمية أو نخلرية متبعا يف ذلك
افطوات التالية:
 اإلحساس ملشكلة.
مديد املشكلة.
فرل الفرول ا لو املقرتحة).
اختبار حة الفرول.
الو و إ ا ل.
التعميم.
اسرتاتيجية ا ل اإلبداعي للمشكلة وتقوم على أربعة مكوانت رئيسية ي:
فهم التحدي.
تطوير األفكار.
التحضري لإلنتاج.
التمطيا ألسلوب العمل.
كما تتضمن ثالث مراحل منب قة من املكوانت السابقة ي:
أ -املرحلة األو  :فهم املشكلة:
وتعىن إجياد ال رات من خال مديد القضااي والتحدايت اليت متاج إ الرتكيز على أ م التحدايت
واليت متاج إ متابعة وإجياد املعلومات من خال فح
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الك ري من مصادر املعلومات من وجهات

نخلر متنوعة ومديد البياانت الرئيسية واألك ر أ ية وإجياد املشكلة من خال تطوير طرف متعددل
ومتنوعة وفري عادية لتحديد املشكلة وتعريفها.
ب-املرحلة ال انية :توليد األفكار:
وتعىن إنتاج أفكار متعددل ومتنوعة وفري عادية مع مديد األفكار اليت متاج إ تطوير واستمدام.
ج-املرحلة ال ال ة :التحضري للعمل
و تعين إجياد حل من خال تنخليم األفكار وا لو األك ر قدرل ومليلها و مراجعتها من خال مزج
وتقييم وترتيل ا لو ضمن األولوايت واختيار أقوا ا.
ويف أثناك العمل يف كل مرحلة من املراحل السابقة يتم استمدام وتوظي ما أي :
التفكري التباعدي :الرتكيز على طرح أفكار متنوعة وجديدل و نا تعليمات ضرورية لتطوير م ل
ه األفكار.
التفكري التقاريب :يتم من خالله العمل على تنقيح األفكار املطروحة وتقييمها واختيار أفضلها.
اسرتاتيجية ااستقصاك:
إ معخلم النخلرايت الرتبويــة ا ــدي ــة يف التــدريس تسكــد على دور التلمي ـ يف التعلم واسـ ـ ـ ـ ــتمــدام
ااسرتاتيجيات افا ة لتعلم الفردي اإلبداعي ومن تلك ااسرتاتيجيات استمدام ااستقصاك)
وااسـتقصـاك :و ةا أو نوع من أنواع التعلم يسـتمدم فيها املتعلم مهارات واجتا ات لتوليد وتنخليم
وتقومي املعلومات.
ولكي يكو التقصـ ــي انجحا وفعاا يف التدريس للطالب اكتسـ ــاب املهارات املناسـ ــبة ينب ي توافر
اآل :
عرل موق مشكل أمام الطالب مديد املشكلة).
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املعرفة اليت تدرس اسـ ـ ــتقصـ ـ ــاك وتكو تفس ـ ـ ـرييةه أي تسـ ـ ــهم يف تفسـ ـ ــري الخلوا ر وإدرا
العالقات وجتريبية ختضع للتجربة وال ا .
حرية البحث وااكتشاف أو التقصي عن املعلومات.
توافر مصادر املعلومات الالغمة اليت تتعلو ملوضوع.
ممارسـ ـ ـ ــة التعلم اكتشـ ـ ـ ــاف وذلك من خال تطوير مواق تعليمية تسكد على طرف العلم
وعملياته ومنها املالحخلة وع املعلومات تبويل املعلومات والقياس...
مديد املشكلة تكوين الفرضيات وجتريبها.
التنبس ااستنتاج التعميم...
ويتم تنفي استقصاك يف سياف فردي أو سياف واعي.
اسرتاتيجية التعليم التعاوين والتشاركي:
يعرف التعلم التعاوين ينه اسـ ـرتاتيجية تعليم وتعلم يقســـم فيها الطالب إ جمموعات ـ ـ ريل من
 )4إ

 )6طالب يعملو معا لتحقيو التعلم وتكو فيها العالقة ارتباطية بت مقيو الفرد أل دافه

وأ داف اآلخرين ويعمل اجلميع للو ــو إ ا د األعلى للتعلم س ــواك للفرد أو لتخرين وتسدي
ه ااسرتاتيجية إ غايدل ااعتماد اإلجيايب املتباد بت أعضاك اةموعة وتنمية العديد من املهارات
ااجتماعية وذلك مت توجيه وإرشــاد عضــو يئة التدريس كما أ التعلم التعاوين يســتهدف مقيو
عديد من خمرجات التعلم من املعارف واملهارات املعرفية واملهارات ااجتماعية والكفاكات.
مزااي التعلم التعاوين:
جيعل املتعلم يور العملية التعليمية.
مناسل ملمتل املقررات الدراسية.
ينمي املسئولية الفردية واجلماعية لد املتعلمت.
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يكسل املتعلمت مهارات القيادل والتوا ل مع اآلخرين وإدارل الوقت.
يطور العالقات البت الشمصية بت املتعلمت.
ينمي مفهوم ال ات لد املتعلمت وال قة لنفس.
يساعد على تعلم وإتقا ما يتعلمه املتعلمو من معلومات ومهارات.
عنا ر التعلم التعاوين:
يتحقو التعلم التعاوين من خال توافر عدل عنا ر أساسية:
جمموعات التعلم :تتكو جمموعات التعلم التعاونية من  )4إ

 )6طالب فري متجانسـ ـ ـ ــت

مستوايت معرفية ومهارية خمتلفة).
 مهمة التعلم :عبارل عن دف تعلم يدد رمبا يكو تعري مفهوم معت أو إنتاج منتج أو
يافة أدلة أو حل مسألة أو كتابة تقرير ....وفريه من مهام التعلم املمتلفة.
التفاعل وجها لوجه يعتمد التعلم التعاوين بش ـ ــكل أس ـ ــاس ـ ــي على التفاعل ااجتماعي وجها
لوجه سواك داخل اةموعة أو بت اةموعات التعاونية.
 املسـ ـ ـ ـ ــسولية الفردية وااعتماد املتباد  :يتضـ ـ ـ ـ ــح ااعتماد اإلجيايب املتباد من خال توغيع
املهام بت اةموعات وتوغيع األدوار داخل اةموعاته حيث يكو كل عض ــو مس ــسو عن
تعليم نفس ـ ـ ـ ـ ــه وتعليم فريه من خال مش ـ ـ ـ ـ ــاركة املعارف واملهارات مع أفراد جمموعته وكل

جمموعة مس ـ ــسولة عن تعليم نفس ـ ــها وتعليم فري ا من خال مش ـ ــاركة املعارف واملعلومات مع
فري ا من اةموعات.
مصادر التعلم :على عضو يئة التدريس توفري كافة مصادر التعلم اليت حيتاج إليها املتعلمو
إللاغ مهام التعلم داخل اةموعات وإ،حتها هلم.
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غمن التعلم :و الزمن املقرتح إللــاغ مهـام التعلم لكــل جمموعــة على أ يعىن عضـ ـ ـ ـ ــو يئــة
التدريس بتوفري وقت كاف ملشاركة املعارف واملهارات اليت مت التو ل إليها بت اةموعات
 التقومي فردي وواعي :حيث مدد درجات تقومي ملد مسـ ـ ـ ـ ـ ــا ة الفرد داخل اةموعة يف إلاغ مهمة
جمموعته كما مدد درجات التقومي اليت متنح للمجموعة كاملة بناك على إلاغ ا مهمتها العلمية.

والشكل التايل يوضح أ م خطوات التعلم التعاوين أو التعلم التشاركي

شكل رقم  )3يوضح أ م خطوات تطبيو التعلم التعاوين أو التشاركي
رابعا :املدخل التكنولوجي
ا ش ـ ـ ـ ـ ــك أ التقــدم التكنولوجي الكبري الـ ي يعرفــه العــامل اليوم أظهر عــديــدا من املفــا يم
واألدوات منها التعلم الرقمي واملقرر الرقمي والتعلم مد ا يال التعلم املتنقل كما أ،ح تنوعا

فري مسبوف يف مصادر املعلومات وأةاطها اليت أ بحت ختاطل ويع حواس املتعلمه مما أنتج عديدا
من أس ـ ــاليل التعلم املرتكزل على الوس ـ ــائا املتعددل و الوس ـ ــائا الفائقة وفري ا من األس ـ ــاليل اليت
أ،حــت فرص التعلم أمــام املتعلمت يف أي غمــا

ومن أي وقــت كمــا وفرت مــد فري يــدود من

الوسـائا والنماذج اليت سـهلت على عضـو يئة التدريس ختطيا التعليم والتعلم حط أنه أ ـبحت
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مهارات التعامل مع الوســائل واألدوات الرقمية واســتمدام وســائل ااتصــا التكنولوجي ضــمن أ م
مهارات القر ا ادي والعش ـ ــرين كما أ ـ ــبحت مكوان مهما من مكوانت خمرجات التعلم املعا ـ ــرل
اليت تسعى جامعة الباحة لتحقيقها.
مبادئ التعلم اإللكرتوين:
يوجد عدد من مبادئ تصميم التعلم اإللكرتوين يف التعليم منها:
اارتباط ملنهج:
جيل أ يكو التدريس مرتبا بشــكل متواغ مع املنهج ومناســل له من خال أ داف واضــحة
وت طية احملتو املناسل وأنشطة مالئمة للمتعلمت وطبيعة التقييم.
مشاركة املتعلم:
جيل على تصميم التعليم والتعلم الرقمي إشرا ومفيز املتعلمت مشاركة واضحة يف خ ات تعلم
يفزل.
استمدام أساليل مبتكرل:
جيل أ يكو من الواض ـ ــح س ـ ــبل اس ـ ــتمدام تقنيات التعلم بدا من اتباع اج فري تكنولوجي
حيقو نفس اهلدف على أو فعا

فيجل أ يكو التعليم اإللكرتوين مناسـ ـ ــبا هل ا ال رل فهو

يوفر التكنولوجيا واألدوات والتطوير املهين ال ي جيعل من الس ـ ــهل إنش ـ ــاك بيئة تعليمية متص ـ ــلة
ومتمصصة تتحد الطالب على ممارسة حل املشكالت والعمل معا واستمدام اإلبداع يف بناك
أفكار م وتفكري م وتعلمهم ومشاركتها وتقدميها.
التعلم الفعا :
يخلهر

ا املبدأ يف عديد من الطرفه على سـ ــبيل امل ا

سـ ــتمدام جمموعة من الطرف املمتلفة

يف منصــة التعلم اليت ســتســمح للطالل ختيار األنشــطة اليت تناســل خصــائصــه وا تماماته أو
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عن طريو تلبية عدد من خصـ ــائ

التعلم اجليد والضـ ــبا ال ا

والتمكت وتشـ ــجيع التعاو ).

الطالب لديهم جمموعة واس ــعة من أس ــاليل التعلم وااحتياجات الل ة واف ل واملص ــا والقدرل
كلها مدد القدرل واج التعلم يدعم التعلم احتياجات الطالب الفرديت من خال تقدمي خطة

تعليمية فردية لكل طالل وعن طريو توفري بياانت حو أداك الطالب يف كل مهمة ونتائج كل
املنا ج الدراسية وعنا ر التقييم املدرجة.
التقومي التكويين املستمر:

إاا تعلم التقييمات التكوينية اليت تقدم الت ية الراجعة فورية على األداك وتدعم التعلم املعتمد

على التقييم املشـ ـ ــروعات واملناقشـ ـ ــات واألشـ ـ ــكا األخر املمتلفة تدعم تقييم األقرا ويتم
تشجيع الطالب على التفكري يف تقدمهم إللاغ أ دافهم افا ة يف ملفات إلاغ م.
التماسك وااتساف والشفافية:

جيل أ يُخلهر التصــميم اتســاقا بت طريقة التقدمي واأل داف واحملتو وأنشــطة الطالل وأســاليل

التقييم كما جيل أ تكو مفتوحة وميكن الو ـ ـ ــو إليها حيث يعمل مص ـ ـ ــمم املقرر على تنخليمه

لتحقيو أقصـ ــى أتثري وبسـ ــهولة تنخليم أنشـ ــطة التعلم للفرتل املعنية والربا بت املوارد واملهام والتقدم
وساعات التعلم وأ دافه بصورل كلية للطالل.
اسرتاتيجية الفصل املقلوب:
التعليم املقلوب و ةوذج تربوي يهدف إ اسـ ـ ـ ـ ــتمدام التقنيات ا دي ة وشـ ـ ـ ـ ــبكة اانرتنت بطريقة
تس ــمح لعض ــو يئة التدريس إبعداد الدرس عن طريو مقاطع فيديو أو ملفات ــوتية أو فري ا من
الوس ـ ــائا ليطلع عليها الطالب يف مناغهلم أو يف أي مكا أخر س ـ ــتعما حواس ـ ــيبهم أو واتفهم
ال كية أو أجهز م اللوحية قبل حضور الدرس يف حت خيص
والتدريبات ويعت الفيديو عنصرا أساسيا يف

وقت احملاضرل للمناقشات واملشاريع

ا النما من التعليم حيث يقوم عضو يئة التدريس
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 )10دقائو ويشـ ـ ــاركه مع الطالب يف أحد مواقع الويل

إبعداد مقطع فيدي ومدته ما بت  )5إ
أو شبكات التوا ل ااجتماعي.
تصميم التعلم من خال الفصل املقلوب:

إنشــاك الفيديو :يقوم عضــو يئة التدريس إبنشــاك فيديو يشــرح من خالله يتو التعلم املراد
مناقشته يف احملاضرل التالية.
نش ـ ــر الفيديو ومش ـ ــاركته مع الطالب حيث يقوم الطالب بدراس ـ ــة ما يتض ـ ــمنه الفيديو من
معارف ومهارات ومديد نقاط معينة لعرضـ ـ ـ ـ ــها ومناقشـ ـ ـ ـ ــتها داخل بيئة التعلم كما يقوم
الطالب جبمع املعلومات املتعلقة مبحتو الفيديو استعدادا ملناقشتها داخل حجرل الدراسة.
ه املرحلة يكو وقت التعلم داخل حجرل الدرس

املناقش ــة النش ــطة داخل قاعة الدرس يف

مركزا على مناقشة موضوع التعلم ومليل ما مت مقيقه من خمرجات التعلم ومناقشة وتفسري ما
حيتاج الطالب إ تفسريه.
مصفوفة خمرجات التعلم واسرتاتيجيات التعليم والتعلم املناسبة:
تعرل املصفوفة التالية ملمرجات التعلم من ال انمج األكادمييل املقرر الدراسي وفو ما حدده
اإلطار الوطين للمس الت واسرتاتيجيات التعليم والتعلم اليت ميكن أ مققها.
جدو  )1مصفوفة خمرجات التعلم واسرتاتيجيات التعليم والتعلم املناسبة لتحقيقها
اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

نواتج التعلم

1

التعليم

املناقشة

التعلم

حل

املباشر

وا وار

التعاوين

املشكالت

√
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الص
املقلوب

ااستقصاك

تكوين
املفا يم

جما

2

املعارف

3

√
√

4
جما

1

املهارات

2

√
√
√

3

√

4

√

5
جما

1

الكفاكات

2
3

√
√
√
√

√

4

√

5

√
√

مفهوم التقومي:
ميكن تعري التقومي ينه جمموعة من األحكام اليت نز يا ويع جوانل التعلم والتعليم وتشـ ـ ـ ـ ــمي
نقاط القول والض ـ ـ ــع فيه بقص ـ ـ ــد اقرتاح ا لو اليت تص ـ ـ ــحح مس ـ ـ ــار ا و لتايل فا عملية التقومي

تتضـ ـ ـ ــمن تقدير الت ريات الفردية واجلماعية والبحث يف العالقة بت

ه الت ريات وبت املسثرل فيها

وخيتلا علينا األمر يف ك ري من األحيا فنعتقد أ عملية التقومي مرادفة لالختبار و ا خطأ:
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فااختبار وس ـ ــيلة تقيس مس ـ ــتو املتعلم من انحية بينما التقومي عملية ش ـ ــامله و ي جزك ا
يتجزأ من عملييت التعلم والتعليم يســتمر ســتمرار ا ويهدف إ إعطاك ــورل للنمو يف ويع
النواحي وتبت مد كفاية الوسائل لتحقيو األ داف.
وااختبار عملية يقوم يا طرف واحد فالبا املعلم) أم التقومي فعملية تعاونية ش ـ ــاملة يش ـ ــرت
يف كل من له لة مباشرل أو فري مباشرل لعملية التعليمية.
ااختبار عملية قياس ــية تقيس مد كفاية الفرد يف إحد النواحي أما التقومي فعملية قياس ــية
عالجية فهي إذ تعطي ـ ــورل عن ا الة الرا نة إةا تكش ـ ـ عن مواطن الضـ ــع يف العملية
الرتبوية وأسبايا وترسم العالج هلا.
وللتقومي قيمة تشـ ـ ـ ـ ــميصـ ـ ـ ـ ــية وقيمة عالجية وقد جاك يف قاموس الرتبية Dictionary of
 Educationأ التقومي يعين عملية تقدير القيمة أو الكمية لشـ ـ ـ ـ ــيك ما بعينه وحرص تقومي
الشيك مبعين تقدير قيمته.
ويف الرتبية نقو قوم املعلم أداك طالبه مبعين أنه قدر مد تعلمهم وإفاد م من العملية التعليمية.
وتوجد اختالفات عدل بت القياس والتقومي فالقياس يعطي فكرل جزئية عن الشـ ـ ـ ـ ــيك ا ل ي يقاس
فقا مبعين أنه يقيس مسـ ــتوي املتعلم من انحية ما بينما يعطي التقومي ـ ــورل ـ ــادقة وشـ ــاملة عن
املعلومات والبياانت اليت هلا عالقة بتقدم املتعلم أو أ دافه سـ ـ ـ ــواك أكانت

ه املعلومات كمية أم

كيفية سواك كا ذلك التجاك إيل القياس أم ملالحخلة والتجريل.
ومن ف فالتقومي جمموعة األحكام اليت تز يا أي شـ ـ ـ ـ ــيك أو أي جانل من جوانل التعلم أو التعليم
وتشمي

نقاط القول والضع فيه و وا إيل اقرتاح ا لو اليت تصحح املسار ويتبت من ذلك:

 -1أ اهلدف من التقومي و التحست والتجديد املستمرا .
 -2إ التقومي جزك مواكل ا يتجزأ من العملية التعليمية.
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ويشـ ــري "رال ،يلور" إيل أ عملية التقومي تتضـ ــمن مديد نقا القول و نقا الضـ ــع يف افطا أو
ال امج التعليمية ومواجهة ــدف وس ــالمة الفرول األس ــاس ــية اليت على أس ــاس ــها ينتخلم ال انمج
التعليمي ويطور كما تس ـ ــاعد أيض ـ ــا عملية التقومي يف معرفة مد فاعلية الوس ـ ــائل افا ـ ــة كمعرفة
مد فاعلية املعلمت والخلروف األخر اليت تستمدم يف تنفي ال انمج التعليمي.
أ داف عملية التقومي:
دف عملية التقومي يف أساسها إ :
 مديد مد ما مقو فعال من األ داف الرتبوية خال خ ات املنهج وأوراف التدريس أي أنه
حيــدد فعال الــدرجــة اليت مققــت يــا خمرجــات التعلم و ـ ا يقتضـ ـ ـ ـ ــي وجوب مــديــد ـ ه
املمرجات بدقة حط ميكن تقدير مد مققها ومديد نقاط القول ونقاط الضـ ــع

ووضـ ــع

خطا التحست املناسبة.
تقدمي التوجيه واإلرشـ ـ ـ ـ ــاد الفردي للمتعلمت إذ ليس من املفيد فحسـ ـ ـ ـ ــل أ نعرف خلفية
املتعلمت مبا لديهم من معلومات س ــابقة بل ينب ي أيض ــا أ نعرف مد مص ــيلهم يف األنواع
املمتلفة عن األ داف لكي يتكو لدينا فكرل أفضـ ـ ـ ـ ــل عن حاجا مه ميكن أ تكو ذات
قيمة عخليمة يف عمليات توجيههم وإرشاد م.
تعرف على مدي لاح املسســ ـسـ ــة يف مقيو رسـ ــالتها الرتبوية فنتائج التقومي متاج إ ضـ ــرورل
تروتها يف ـ ــورل يس ـ ــتطيع أ يفهمها املواطن واةتمع وو األمر وكل من له ش ـ ــا

ملنهج

الرتبوي و ا من شأنه أ يسهم يف إ الح ال امج الرتبوية.
ااجتاه ااسرتاتيجي يف التقومي:
لعل من أبرغ ااجتا ات ااسـ ـرتاتيجية لعملية التقومي أ توظ نتائجه أوا يو يف مكوانت املنخلومة
التعليمية لتصحح مسار ا وعلى
ولكي حيقو التقومي

ا النحو يصبح التقومي حبو مدخال إل الح التعليم

ه الوظيفية فالبد أ تتوافر فيه عدل مقومات لعل من أبرغ ا:
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من حيث التوقيت قبلي – أثناك ل مصاحل – بعدي)
فالتقومي ثالث مراحل:
املرحلة األويل :وتقيس البداية و تم يمرين:
األمر األو  :التعرف على مد توافر املتطلبات التعليمة الالغمة للمتعلمت قبل الشـ ـ ـ ـ ــروع يف تعليم
جديد.
األمر ال اين :مد إملامهم مبضمو

ا التعليم اجلديد.

وتستمر ستمرار عملية التعليم والتعلم و دف بصفه أساسية إ تصحيح مسار ا أوا يو .
املرحلة ال انية :وتســتمر ســتمرار عملية التعليم والتعلم و دف بصــفة أســاســية ر ــد التقدم وتقدمي
الت ية الراجعة.
املرحلة ال ال ة :ومت ل التقومي افتامي و دف إ الكش ـ ـ عن مد ما مقو من األ داف املوجودل
وتشمي

نقاط القول والضع لإلفادل منها يف تطوير ويع مكوانت العملية التعليمية مستقبال.

ب-من حيث يتوي التقومي:
حيـث برغت أ يـة ب

مزيد من اا تمـام بتقومي ويع جماات خمرجات التعلم املعـارف واملهـارات

والكفاايت)ه حيث تعكس مشولية التقومي ويع خمرجات التعلم على أو ادف وأمت.
ج -لنسبة ملن يقومو بعملية التقومي:
ضرورل تعدد مصادر التقومي حبيث تتعد عضو يئة التدريس لتشتمل خرين من بينهم الطالل
جهات التوظي وفري م.
مبادئ التقومي قواعد-أسس-أ و -شروطه):
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ميكن عرل بعا مبادئ التقومي فيما يلي:
عملية التقومي مستمرل ملد ما حيققه ال انمجل املقرر من أ داف.
 تم عملية التقومي بكل من الوسائل وال اايت.
ا تقتص ــر عملية التقومي على مديد ما اكتس ــبه املتعلمت من معلومات أو مهارات كأفراد بل
أيضا ما حدث من ةو يف اجلماعة.
يهتم التقومي جبميع أوج ــه املنهج ال ــدراسـ ـ ـ ـ ــي والعوام ــل اليت تسثر في ــه ك ــالنواحي اإلداري ــة
واإلمكاانت البشـ ـ ـ ـ ــرية واملادية كما تم بنوع العالقة اليت تربا منخلومة التعليم ملنخلومات
األخر .
يشرت يف عملية التقومي كل من له لة ف ات التعليمية املمتلفة.
يعاد النخلر يف برانمج التقومي يف ض ـ ـ ــوك الت ريات اليت تطرأ على املنهج والعوامل افارجية اليت
تسثر يف املتعلمت كمــا جيــل أ يكو ال انمج مران حبيــث يعــد تبعــا ملــا حيــدث من تطور يف
وسائل التقومي.
خطوات وضع برانمج التقومي:
ميكن تلمي

افطوات اليت تتبع يف وضع برانمج التقومي فيما يلي:
توضيح فلسفة املسسسة التعليمية ومديد أ دافها:

أ أو خطوات برانمج التقومي دراســة الفلســفة اليت تقوم عليها املسس ـســة التعليمية ووظيفتها ومن ف
مديد األ داف اليت مققها وينب ي تقومي تلك األ داف يف ضـ ـ ـ ــوك األسـ ـ ـ ــس ااجتماعية والنفسـ ـ ـ ــية
للمنهج كما جيل البحث يف إمكانية مقيو األ داف يف غمن معت وتعد

ه افطول مهمة جدا إذ

أنه ما مل نتأكد من حة األ داف اليت نسعى إ مقيقها فا كل خطول بعد ذلك ا تعىن شيئا ألاا
تقوم على أساس فري سليم
وضع أفرال التقومي:
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للتقومي أفرال ووظائ
نشري إ أ

عدل-ول لك جيل مديد اهلدف من عملية التقومي وىف

ا اةا نود أ

نا أنواعا للتقومي ختتل أفرال كل منها.

أ-تقومي املدخالت :ويش ـ ـ ــمل تقومي األ داف واملس ـ ـ ــتو املبدئي للمتعلمت وحاجا م ومش ـ ـ ــكال م
واإلمكانيات املتاحة ويتم

ا قبل البدك يف عملية لتمطيا لل انمج ل املقرر األكادميي.

ب-التقومي الداخلي للمنهج :ويهدف إ التأكيد من حة املمطا للموضوع.
ج-التقومي املسـ ـ ــتمر :أثناك تنفي عملييت التعليم والتعليم ويهدف

ا التقومي ر ـ ـ ــد مد التقدم يف

مقيو خمرجات التعلم وتوفري الت ية الراجعة لتصــحيح مســار العملية التعليمية أوا يو ويعت

ا

النوع من التقومي جزك أساسي من عملييت التعليم والتعليم اليومية.
د-تقومي خمرجــات ال انمج ل املقرر األكــادميي :ويهــدف إ قيــاس مــد فــاعليتــه يف مقيو أ ــدافــه
ويسـ ـ ــمى أحياان التقومي افارجي النهائي) ويهدف

ا التقومي إ مقيو الوظائ السـ ـ ــابو اإلشـ ـ ــارل

إليها وأ ها التحست والتطوير.
اختيار وسائل التقومي ومواقفه:
وختتل

ه الوسائل ختالف اهلدف من التقومي وطبيعة خمرجات التعلم اليت ادف إ تقوميها.
تنفي التقومي:

وختتل طريقة اس ـ ــتمدام وس ـ ــائل التقومي ختالف اهلدف من التقومي وةطهه وقد يقوم عض ـ ــو يئة
التدريس أو نخلام التقومي لقسـ ـ ــم ل الكلية ي ه افطول يف ضـ ـ ــوك النخلم واللوائح املعمو يا يف

ا

الشأ .
مليل وتفسري نتائج التقومي:
ويف ـ ه افطول يقوم عضـ ـ ـ ـ ــو يئـة التـدريس بتحليـل نتـائج التقومي وفو خمرجـات التعلم لل انمج ل
املقرر ومديد نقاط القول ونقاط الضـ ـ ـ ــع

وتقدمي تفس ـ ـ ـ ـريات علمية حو نتائج التقومي وو ـ ـ ـ ـ

خطا التحست املقرتحة.
التقومي أدوار ومسسوليات:
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 -1الطالل
 املشاركة بنشاط وإجيابية يف كل مهام وأنشطة عملية التقومي. إكما وتسليم كافة متطلبات ومهام التقومي وفقا للجدو الزمين احملدد مسبقا. القيام بكل مهام التقومي املكل يا يمانة وبطرف موثوف يا. االتزام مبواعيد وأوقات ااختبارات. االتزام ألنخلمة والرتتيبات املتعلقة اختبارات وعدم ال ش أو الشــروع فيه أو املســاعدل يفارتكابه.
 والتعليمات اليت يوجهها املســسو أو املراقل يف قاعة ااختبارات أو املعامل وعدم اإلخاللنخلام أثناك أداك ااختبارات.
 القيام إببداك الرأي حو مهام وأنشطة التقومي املتبعة من خال ااستباانت املعدل ل لك. -2عضو يئة التدريس:

 تصميم وتطبيو مهام وأنشطة التقومي اليت مقو نواتج التعلم املستهدفة. وضع معايري واضحة لكل مهمة أو نشاط يكل يا الطالب. إبالغ الطالب مبهام وانشطة ومعايري التقومي. منح الدرجات ومراجعة عملية التصحيح. ااحتفاال بتفا ــيل أداك الطالب يف مهام وأنشــطة التقومي بســجالت خا ــة يم طبقا آللياتاملعمو يا يف القسم والكلية.
 تزويد الطالب بت يو راجعة فعالة بناك على عملية التقومي. مراجعة نتائج التقومي سنواي واست مار نتائجها يف تطوير العملية التعليمية ومسينها. -3جلنة سري ااختبارات:
يقوم جملس الكلية بتشـ ـ ــكيل جلنة سـ ـ ــري ااختبارات طبقا ملعايري يددل ومتفو عليها يضـ ـ ــعها

اةلس ويكو هلا رئيس وأعضاك ويشرف على أعماهلا وكيل الكلية للشسو األكادمييةه على
أ يكو من ضمن مهامها:
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 جتهيز مكتل للجنة لكلية فظ أظرف األش ـ ـ ـ ــئلة بش ـ ـ ـ ــكل من واإلشـ ـ ـ ـ ـراف على س ـ ـ ـ ــريااختبارات والقيام بتس ــليم وتس ــلم أوراف األس ــئلة ودفاتر اإلجابة وكل ما يتعلو إبجراكات
ااختبارات.

 التأكد من جا زية قاعات ااختبارات من حيث :التهوية واإلانرل والنخلافة ومناسـ ـ ــبة سـ ـ ــعةالقاعة ألعداد الطالب يف اللجا ااختبارية.
 توغيع القاعات واملراقبت على ومشريف اللجا يف جدو ااختبارات النهائية. إعداد الرتتيبات افا ة اختبارات النهائية للطالب ذوي ااحتياجات افا ة. إعداد وتوغيع كافة النماذج وااستمارات افا ة ألعما ااختبارية. تسلم أوراف األسئلة من مدرسي املقررات وتسليمها للمراقبت يف اللجا ااختبارية. توفري أوراف اإلجابة حبسل نوع ااختبارات . تسلم دفاتر اإلجابة من املراقبت وتسليمها إ مدرسي املقررات. متابعة حضـ ــور مراقيب ومشـ ــريف اللجا ااختبارية وتوفري جداو ااحتياطي لضـ ــما سـ ــالمةسري األعما ااختبارية بسالسة.
 رفع ا اات الطالبية حاات ال ش وا اات املرضية )....إ اللجا املمتصة. إعداد تقرير يومي ورفعه إ وكيل الكلية للشسو األكادميية. -3جلنة جودل ااختبارات
يقومك جملس القس ـ ــم بتش ـ ــكيل جلنة جودل ااختبارات والتقومي لكل برانمج اكادميي يقدمه
طبقا ملعايري يددل ومتفو عليها يضـ ـ ــعها القسـ ـ ــم ويكو هلا رئيس على أ يكو من ضـ ـ ــمن
مهامها:
 تنفي سياسات التقومي وااختبارات جلامعة يف ويع ال امج اليت يقدمها القسم املمت . عقد لقاكات وورش عمل للطالب لتعريفهم يدوات وطرف ونخلم التقومي املتبعة يف كل برانمجأكادميي.

36

 مراجعة خطة التقومي لكل مقررات ال انمج والتأكد من أ مهام وأنشطة التقومي مت تصميمهاوإدار ا ومراجهتها وتقييمها بشكل يتسو مع خمرجات التعلم ومعايري ااعتماد األكادميي.
 -إعداد دليل الطالل للتقومي لتعاو مع عمادل التطوير األكادميي جلامعة.

 متابعة عمليات التقومي املس ـ ـ ــتمر لكل املقررات خال الفص ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــي وإجراك عملياتاملراجعة الداخلية.
 التــأكــد من تطبيو معــايري اجلودل على ويع ااختبــارات اليت تقــدم يف القسـ ـ ـ ـ ــم حبيــث تكوموحدل على ويع الطالب ب ا النخلر عن عضو يئة التدريس للطالب والطالبات وك لك
لألقسام املناظرل داخل اجلامعة.
 وضع ليات وخطا قياس فاعلية النخلم املتبعة يف تقومي الطالب وااختبارات. التأكد من سالمة عملية التقومي ومعايري إلاغ الطالب. تســـلم عينات من أعما الطالب وإرســـاهلا إ املقيمت افارجيت يدف قياس جودل عمليةتقومي الطالل ل امج األكادميية.
 -4رئيس القسم
من املهام اليت يضطلع يا رئيس القسم يف عمليات التقومي ما يلي:
 اختاذ الرتتيبات الالغمة لتدريل أعضـ ـ ـ ـ ــاك يئة التدريس على كيفية تقومي الطالب يف اجلانبتالنخلري والعملي.
 التأكد من أ خطة التقومي لكل مقرر تسهم يف مقو نواتج تعلم ال انمج. إعداد قوائم أعضـ ـ ــاك يئة التدريس املكلفت مبراجعة أسـ ـ ــئلة وجداو املوا ـ ـ ــفات لألسـ ـ ــئلةااختبارية.
 تنخليم عملية املراجعة الداخلية لتصحيح األعما واألنشطة والتكليفات اليت يقدمها الطالبمن قبل أعضاك يئة التدريس وفو التمصصات املمتلفة.
 اختاذ القرارات اليت ترتبا بنتائج تقومي الطالب وتسثر على تقدمهم األكادميي.37

 رفع التقرير املرتبطة جبميع عمليات ومراحل تقومي الطالب لعميد الكلية وتقدمي التو ـ ـ ـ ـ ــياتواملقرتحات اليت يرا ا لتحست وجتويد علميات التقومي.
 -5وكيل الكلية للشسو األكادميية:
من املهام اليت يضطلع يا وكيل الكلية للشسو األكادميية يف عمليات التقومي ما يلي:
 اإلشراف على وحدات وجلا جودل ااختبارات والتقومي ألقسام يف ويع برامج الكلية. اإلشراف على جلنة سري ااختبارات لكلية. -التأكد من تنفي سياسات التقومي وااختبارات جلامعة يف ويع برامج الكلية.

 نشر مواعيد ااختبارات والقواعد التنفي ية للطالب قبل بداية ااختبارات بفرتل تقدر خبمسةأسابيع
 اإلشراف على توغيع أعما املراقبة بطريقة عادلة ومتساوية. تسلم طلبات الرتتيبات افا ة لالختبارات النهائية للطالب ذوي ااحتياجات افا ة . التعاو مع رؤساك األقسام يف إعداد قوائم املمتحنت افارجيت لالختبارات العملية والسريريةوالشفوية لكليات اليت تستمدم نخلام املمتحن افارجي.
 اإلشـ ـ ـ ـراف على س ـ ـ ــري ااختبارات النهائية وتش ـ ـ ــكيل جلااا وذلك لتنس ـ ـ ــيو مع األقس ـ ـ ــاماألكادميية وعمادل القبو والتسجيل.
 اإلشراف على إعداد تقارير ااختبارات الكمية والكيفية وعرضها على جملس الكلية. النخلر يف تخللمات الطالب بشأ إعادل تصحيح دفاتر إجا م وعرضها على جملس الكليةأو من يفوضه للبت يف ذلك.

 -6عميد الكلية:
 -يعهد إ عميد الكلية لقيام مبا يلي من مهام ختت

بعمليات تقومي الطالب:

 اإلشراف العام على سري عملية تقومي الطالب وجود ا. -اإلشراف على تطبيو سياسات التقومي وااختبارات يف ويع برامج الكلية.

38

 اعتماد النتائج النهائية للطالب. -7تضارب املصا :
تسكد

ه السياسة على عدم وجود تضارب بت القائمت على عملية التقومي جلامعة ومنها:

 ا يقوم يعما وض ــع ااختبارات أو التص ــحيح أو مراجعة التص ــحيح أو املراقبة من كا لهقريل حط الدرجة الرابعة ةموعة نفس ـ ـ ــها أو الش ـ ـ ــعبة اليت يقوم ملراقبة عليها أو بوض ـ ـ ــع
اختبار ا أو تصحيحه أو مراجعته.
 ينطبو البند الســابو عل املمت افارجي لالختبارات الشــفوية و العملية والســريرية لكلياتاليت تعمل بنخلام املمت افارجي.
 يفص ــح العض ــو قبل بداية ااختبار عن وجود قريل له يف الش ــعبة اليت يص ــحح أو يراجع أويراقل عليها.
 جيل أا يكو مراقل ااختبار على دراية مبحتو املقرر ال ي يراقل اختباره أو أ يكومشـ ـ ـ ــاركا يف تدريسـ ـ ـ ــه وا جيوغ يي حا من األحوا دخو قاعة ااختبارات لإلجابة عن
تساؤات الطالب.
 يســتبعد من اختبارات املقيمت افارجيت جلودل عملية تقومي الطالب ل انمج األكادميي منكا له مصــلحة مهنية أو شــمصــية يحد أعضــاك أو طالب ال انمج املرشــح له بو ــفه مقيما

خارجيا.
 ا يقوم مصحح ااختبار اشرتا يف جلنة إعادل التصحيح نتيجة لتخللم أحد الطالب. يســتبعد من اختبارات املقيمت افارجيت جلودل عملية تقومي الطالب ل انمج األكادميي منكا عضــوا ســابقا لكلية أو ال انمج املرشــح له بو ــفه مقيما خارجيا إا إذا مر عليه س
سـ ـ ـ ـ ــنوات من تركـه للكليـة أو ال انمج و أ يكو كـل الطالب الـ ين درس هلم قـد أكملوا
متطلبات خترجهم يف ال انمج.
 -8السياسات العامة لعمليات تقومي الطالب وااختبارات:
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تقوم عمليات تقومي الطالب وااختبارات يف جامعة الباحة على عدد من السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات العامة
لضما جود ا وسالمتها ومنها ما يلي:
 جيل أ يتأكد رئيس القس ــم من أ كل أعض ــاك يئة التدريس القائمت على عمليات التقوميوااختبارات قد حصلوا على التدريل ال ي يس لهم ملمارسة أداك جيد يف عملية التقومي قبل
أ ينمرطوا يف ممارسة أنشطته ومهامه.
 يقوم مدرس ـ ـ ــوا املقررات بتوثيو خطة التقومي يف تو ـ ـ ــي املقرر و التأكد خن اتس ـ ـ ــاف طرفالتقومي واسرتاتيجيات التدريس و نواتج التعلم املستهدفة.
 -يتم تعري

الطالب و إعالمهم من بـ ــدايـ ــة اخنراطهم يف تعلم املقرر بطرف وأدوات التقومي

املستمدمة لكل مقرر وكيفية احتساب ومنح الدرجات هلم يف ضوك خمرجات التعلم املمتلفة.
 جيل أ تكو الل ة املسـ ـ ـ ـ ــتمدمة يف عمليات التقومي ي ذات الل ة اليت اسـ ـ ـ ـ ــتممدت يفالتدريس.

 جيــل أ ترتاوح نس ـ ـ ـ ـ ـبــة ااختبــار النهــائي التحريري مــا بت  ) % 50 -30من إوــايلدرجات املقرر.
 جيل أ ترتاوح نسـ ـ ـ ـ ــبة درجة ااختبار النهائي ما بت  ) % 50 -30من إوايل درجاتاملقرر إذا اشتمل على اختبارات عملية أو سريرية.
 مت ل الدرجة النهائية جمموع درجات األعما الفص ـ ــلية مض ـ ــافا إليها درجة النهائي لكل مقررومسل الدرجة من مائة.
 جيل أ يتم توحيد ااختبارات الفصـ ـ ـ ـ ــلية وااختبارات النهائية أو يتم اسـ ـ ـ ـ ــتمدام ـ ـ ـ ـ ــورااختبارات املتكافئة بت الشــعل املتعددل لنفس املقرر الدراســي ب ا النخلر عن عضــو يئة
التدريس ك لك جنس الطالب.
 اسـ ـ ـ ـ ــتمدام طرف التقومي اليت تعمل على ر ـ ـ ـ ـ ــد تقدم الطالل يف عمليات التعليم والتعلمومسينها م ل املشروعات وتقومي األداك وملفات اإللاغ وسالمل التقدير.

40

 تنويع طرف التقومي حبيث يشــتمل على عديد من األنشــطة األدائية طوا الفصــل الدراســي مبايضـ ـ ـ ــمن اخنراط الطالب بكفاكل يف عمليات التعليم والتعلم ومنها :البحوث املشـ ـ ـ ــروعات
العرول...
 -9التحقو من سالمة وكفاكل عملية التقومي ومعايري إلاغ الطالب:
 مبادئ وأسس عامة للتحقو من كفاكل عملية التقومي:جيل أ متوي كل أدال من أدوات التقومي على خمطا الدرجات والتصــحيح ومصــفوفات
تقدير األداك الو ـ ـ ـ ـ ــفية اليت ميكن تقدميها للمصـ ـ ـ ـ ــححت املسـ ـ ـ ـ ــتقلت النخلراك ) واملقيمت
افارجيت لعملية تقومي الطالب ل انمج األكادميي.

جيل ربا كل أدال تقومي مع انتج تعلم يدد للمقرر.
جيل وض ـ ــع إجراكات واض ـ ــحة ملراجعة تص ـ ــحيح دفاتر اإلجا ت للتحقو من دقة درجة
الطالل ووضع املمارسات املتميزل لتحقيقها م ل:
املهام املوكلة لكل مراجع.
اآلليات اليت يتم يا توثيو أعما املراجع.
 مــديــد مسـ ـ ـ ـ ــسوليــة مــدرس املقرر واملراجع يف مقيو الــدقــة والعــدالــة يف كــل من عملييت
التصحيح واملراجعة.
 طرف التأكد من سالمة وكفاكل عملية التقومي ومعايري إلاغ الطالب:يتم التأكد من سالمة وكفاكل عملية التقومي ومعايري اإللاغ من خال :

 التحقو الداخلي و افارجي من الدرجات والتقديرات لضــما تطبيو املصــححت ملعايري

التقييم بشـ ـ ــكل متسـ ـ ــو ووجود فهم مشـ ـ ــرت لنواتج التعلم املتوقع أ حيققها الطالب وأ
نتائج عملية التقييم عادلة واثبتة.
املقارنة املرجعية ملسـ ــتوايت املشـ ــاريع والواجبات مع تقييمات مبسس ـ ـسـ ــات أخر ومقارنة
اسرتاتيجيات التقييم واملعايري املستمدمة.
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مقارنة نتائج الطالب مبعايري مرجعية داخلية .
 طرف التحقو الداخلييتم التحقو الداخلي من معايري إلاغ الطالب إبحد الطرف التالية:
مراجعة التصحيح

تتم عملية مراجعة التصحيح بواسطة عضو يئة تدريس فري مدرس املقرر من ال انمج نفسه
لواجبــات الطالب واختبــارا م والتــأكــد من أ كــل أجزاك العمــل قــد مت منحهــا درجــا ــا
املستحقة وأ الدرجات قد مت جتميعها بشكل حيح.
تباد تصحيح ااختبارات:
تباد تصحيح ااختبارات أو عينة من الواجبات مع عضو يئة تدريس خر ل انمج.
التحقو من دقة التصحيح على عينة عشوائية
 تقوم جلنة ض ــما جودل ااختبارات والتقومي ل انمج ختيار عينة عش ــوائية ا تقل عن 10 %من املقررات لكل فص ـ ـ ـ ــل دراس ـ ـ ـ ــي من إجا ت الطالب مع التأكيد على أ تتض ـ ـ ـ ــمن
الدرجات األك ر ارتفاعا و بوطا وحاات الرسوب.
 يتم تش ـ ــكيل جلنة من املص ـ ــححت املس ـ ــتقلت النخلراك من قبل القس ـ ــم املمت  :طبقا ملعايرييددل ومعلنة إلعادل تصحيح العينة العشوائية املمتارل.
طرف التحقو افارجي:
تتم مراجعة عملية التصحيح لواجبات الطالب بواسطة عضو يئة تدري من مسسسة أخر .
 املقيم افارجي:يهدف نخلام املقيم افارجي إ ضــما توفر معايري دقيقة وموثوقة واارتكاغ إ نقاط مرجعية
خارجية يايدل تعزغ من املصـ ـ ـ ـ ــداقية وال قة مبعايري التقييم املسـ ـ ـ ـ ــتمدمة ل امج األكادميية
وتوفري تقييم عاد ومتساو ألداك الطالب اختبارات وا تقتصر مسسوليات املقيم افارجي
فقا على إجراك التقييم على ااختب ــار النه ــائي للطالب و إة ــا متت ــد لعين ــات من التقومي
املستمر.
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 -10اسرتاتيجيات التقومي
اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة تقومي مص ـ ـ ـ ـ ـيــل الطالب Strategies for Evaluating Student
Achievement
ي جمموعة من اإلجراكات والعمليات اليت دف إ ا كم على أداك املتعلم من خال الرجوع إ
معايري يددل و ستمدام طرف وأدوات مناسبة.
أما طريقة التقومي فهي األس ـ ــلوب أو األدال املس ـ ــتمدمة ض ـ ــمن اسـ ـ ـرتاتيجية يددله للوقوف على
مد مقيو املتعلم ملمرجات التعلم.
 -11اسرتاتيجيات التقومي:
نا عدل اس ـ ـ ـرتاتيجيات وطرف للتقومي تتنوع ما بت اس ـ ـ ـرتاتيجيات للتقومي املعتمد على األداكPerformance Based

اليت تتطلل إظهار املتعلم لتعلمه من خال عمل يقدم يوضح اكتسابه وتوظيفه للمهارات يف مواق ا يال اليوميةه واسرتاتيجيات

الورقة والقلم  Paper and Pencilاليت تركز على مد امتال املتعلمت للمعارف واملهارات الفكرية ســتمدام أدوات

تعتمد على اإلجابة على أس ـ ــئلة تقدم يف أوراف واسـ ـ ـرتاتيجيات املالحخلة  Observationه و دف إ وع املعلومات عن

ســلو املتعلمة وو ــفها و ــفا لفخلياه واس ـرتاتيجيات التوا ــل  Comunicationوتركز على وع املعلومات من خال

فعاليات التوا ــل عن مد التقدم ال ي حققه املتعلم ومعرفة طبيعة تفكريه وأســلوبه يف حل املشــكالته واس ـرتاتيجيات مراجعة

ال ات Self Reflection

اليت تخلهر مد النمو املعريف للمتعلم وتعطي املتعلم فر ة لتطوير املهارات فوف املعرفية والتفكري الناقد وحل املشكالت.

مصفوفة خمرجات التعلم واسرتاتيجيات التقومي وطرقه وأدواته:

وسوف يتم عرل اسرتاتيجيات التقومي املناسبة لكل خمرج من خمرجات التعلم من خال جدو  )2كما يلي:
جدو  )2مصفوفة خمرجات التعلم واسرتاتيجيات التقومي وطرقه وأدواته املناسبة
خمرجات التعلم

اسرتاتيجية التقومي

تعري ااسرتاتيجية

الطرف واألدوات

املعارف

القلم والورقة

قياس امتال الطالل للمعارف واملهارات املعرفية

ااختبارات املقالية

املضمنة يف نواتج التعلم ملوضوع من موضوعات
املقرر الدراسي ستمدام ااستجابة ألسئلة
ااختبارات التحصيلية
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ااختبارات املوضوعية
مهمات التعلم
البحوث

املهارات املعرفية

التقومي املرتكز على األداك

الكفاكات

املالحخلة

وع معلومات عن سلو الطالل وو فه و فا

التوا ل

وع املعلومات عن مد التقدم ال ي حققه

واألدائية

إظهار املتعلم امتالكه للمهارات املعرفية

التصني

والتحليل والنقد والو

وفري ا)

من خال عمل يقدم مسشرات دالة على اكتسابه
تلك املهارات وتوظيفه هلا يف مواق ا يال.

البحوث ااستقصائية
املشاريع العلمية
العرول
املناقشات
املعارل
ملفات اإللاغ
مالحخلة األداك العملي

لفخليا

املالحخلة البسيطة
املالحخلة املنخلمة
سالمل التقدير

الطالب وتعرف طرف تفكري م ومستو تناوهلم
للمشكالت ومعاجلتها

املقابلة
الزايرات امليدانية
مناقشة البحوث واملشاريع

 -12أنشطة تقومي الطالب يف التعليم اجلامعي:
يعرل اجلدو التايل لو

عملية تقومي الطالب يف املقرر الدراسي
جدو  )3و

عملية تقومي الطالب يف املقرر الدراسي
النسبة

م

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(ابألسبوع)

من إوايل درجة

1

اال تبار الدوري األول

األسبوع املامس

%5
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التقييم

2

اال تبار النصفي

األسبوع التاسع

%20

3

اال تبار الدوري الثاين

الثالث عشر

%5

4

األنشطة والتكليفات

ممتد

%20

5

اال تبار النهامي

الساد عشر

%50
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