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صياغــــة مخرجـــات 

التعلم واستخدامها
)دليل تطبيقي(

»اإّن التحـــّدي الذي يواجهه حالّيا م�شّممو املناهج يف التعليم العايل هو ت�شخري ا�شتخدام 
خمرجـــات التعّلم من اأجل روؤية التعّلم من وجهة نظر املتّعلم، بدال من املحا�شر، وبالتايل 

اإثراء جودة التعّلم الذي يعي�شه الطاّلب اجلامعّيون«.

)Allan,1996 ( 
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مقدمة المركز 
اإّن التوجهات العاملية احلديثة يف جمـــال التعليم وخ�شو�شا التعليم اجلامعي، تّتجه 
نحو التعّلم املتمركز حول الطالب عو�شا عن النهج التقليدي املتمركز حول املعلِّم، والذي  
ي�شّمى اأي�شا  "التعّلم املتمركز حول املخرجات". اإّن خمرجات التعّلم هي عبارات حمددة 
ـــم لتو�شيح ما هـــو متوّقع من الطـــاّلب اأن يكونوا قادرين علـــى  حتقيقه عند  يكتبهـــا  املعلِّ
االنتهـــاء من مقـــّرر درا�شي اأو خطة درا�شيـــة متكاملة.  ولقد اعتمـــدت دول كثرية مفهوم 
خمرجـــات التعّلـــم يف مناهج التعليم العايل، بـــل اإّن منطقة االحتـــاد االأوربي مثال جعلت 
مـــن عام )2010م(  اأجاًل يتّم يف نهايته اعتماد خمرجات التعّلم يف جميع مناهج التعليم 
العـــايل، كما ن�شـــت عليه اتفاقية بولونيا . لقـــد انت�شر مفهوم خمرجـــات التعّلم اأي�شا يف 
مناطـــق اأخرى من العامل مثل اأ�شرتاليا واأمريـــكا الالتينّية من خالل م�شروعات تطويرّية 
مثـــل )Tuning( و)AHELO(، كما اأّن مفهوم خمرجات التعّلم اأ�شبح معتمدا عند هيئات 

 .)ABET(االعتماد االأمريكية مثل جمل�ض االعتماد للهند�شة والتقنية

لقـــد اأحدثت خمرجات التعّلم ثـــورة يف التعليم بحيث �شّهلت عملية التقومي واملقارنة 
بـــني املوؤّهـــالت املختلفة و�شاعـــدت يف نهاية االأمر على جـــودة التعليم. كمـــا اأّن ال�شياغة 
املوفقة ملخرجـــات التعّلم ملقّرر درا�شي اأوبرنامج تعتمد على ا�شتخدام م�شطلحات دقيقة 
م�شتقـــاة اإىل حّد كبري مـــن ت�شنيف العامل )بلـــوم( مل�شتويات التعّلم املعـــريف والوجداين 

و)النف�شحركي( . 

 Writing and( ويف هذا املجال �شدر كتاب باللغة االإجنليزية يف عام 2007م بعنوان
Using Learning Outcomes- A Practical Guide( مـــن تاأليـــف الدكتـــور / ديـــكالن 

كينيـــدي – ق�شم الرتبيـــة –كلية كورك اجلامعيـــة باإيرلندا، وقد حظـــي الكتاب باإهتمام 
العديـــد من موؤ�ش�شـــات التعليم العـــايل ، وترجم لعدة لغـــات، وتاأتي اأهمّية هـــذا الكتاب، 
لكونه يقّدم و�شفا عملّيا لكيفية �شياغة خمرجات التعّلم، وتقدمي تعريفات للم�شطلحات 
ال�شائعـــة املرتبطة مبخرجـــات التعلم مع قائمة مـــن االإر�شادات معـــّززة باأمثلة كثرية من 

تطبيقات يف جماالت متنوعة مثل الهند�شة والطّب واالقت�شاد والرتبية الخ،.  
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والأهميـــة هـــذا الكتاب فقد قـــرر مركز البحـــوث والدرا�شات بـــوزارة التعليم العايل 
ترجمته بعد اأن ح�شل على  موافقة النا�شر، وقام باإ�شناد مهمة الرتجمة لكل من االأ�شتاذ 
الدكتور/ �شعيد بن حممد الزهراين ، واالأ�شتاذ الدكتور/ عبداحلميد  اأجبار ، االأ�شتاذان 
بجامعة امللك �شعود. وياأتي  هذا  العمل �شمن �شل�شلة اإ�شدارات  مركز البحوث والدرا�شات 

التي تتناول ق�شايا التعليم العايل وجتديداته وحتدياته من منظور حملي وعاملي.  

لقد تناول الف�شل االأّول من هذا الكتاب االأ�شباب الّدافعة اإىل تاأليفه واأهّمية خمرجات 
التعّلـــم، وركز الف�شل الثـــاين على خمرجات التعّلـــم وتف�شيل الفروق بـــني امل�شطلحات 
امل�شتخدمـــة يف هذا امليـــدان. بينما يعطي الف�شل الثالث  و�شفا عملّيا ل�شياغة خمرجات 
التعّلـــم  م�شتنـــدا اإىل ت�شنيف )بلـــوم(. ويناق�ض الكتـــاب يف الف�شل الرابـــع العالقة بني 
خمرجات التعّلم والتعليم والتقومي. اأما الف�شل اخلام�ض فيناق�ض املفهوم الغام�ض واملثري 
للجـــدل مل�شطلح الكفاءة )competence( ويحاول  ربطـــه مبخرجات التعّلم، وي�شت�شرف 
املوؤّلـــف يف الف�شـــل ال�شاد�ض م�شتقبل املناهج الدرا�شية يف اإطار خمرجات التعّلم، قبل اأن 

يختتم الكتاب با�شتنتاجات وتو�شيات حول هذا املو�شوع احليوّي.

اإّن التحـــّدي الذي واجهتـــه عملّية الرتجمة لهذا الكتاب يكمـــن يف الرتجمة الدقيقة 
واملنا�شبـــة للم�شطلحـــات املرتبطة بت�شنيف )بلـــوم(.  ونظرًا لتعـــدد املرادفات للكلمات 
االأ�شا�شيـــة )االأفعـــال الن�شطة( يف ت�شنيـــف )بلوم(، فقد قام املرتجمـــان باإ�شافة ملحق 
للكتـــاب مّت فيه جتميـــع امل�شطلحات االإجنليزية ومرادفاتها العربيـــة. وياأمل املركز يف اأن 
ميّثل هذا الكتاب اإ�شافة نوعّية للمكتبة العربية واأن ي�شاعد املعلمني يف خمتلف امل�شتويات. 

 وختامـــًا يوجـــه مركز البحـــوث والدرا�شـــات �شكـــره للمرتجمني، وكذلـــك لالأ�شتاذ 
الدكتورعبدالوهـــاب النجـــار بكليـــة الرتبية بجامعـــة امللك �شعود الـــذي  تف�شل  مبراجعة 
الرتجمـــة واإ�شافة  تعليقات مفيدة عليها،  كما ي�شكـــر كال من االأ�شتاذ الدكتور رفيق عبد 
احلميـــد بن حمـــودة، والدكتور حممد  ال�شحبـــي البعزاوي من معهد تعليـــم اللغة العربية 

بجامعة امللك �شعود اللذين تف�شال بالتدقيق اللغوي للرتجمة.

الدكتور / عبداحلليم بن عبدالعزيز مازيواهلل املوفق،،
مدير مركز البحوث والدرا�صات يف التعليم العايل
وزارة التعليم العايل- اململكة العربية ال�صعودية
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شكر و تقدير
ن�شـــاأت فكـــرة هذا الكتاب من ندوة مّت تنظيمها ملن�شوبي جامعة  كلية  كورك. و كانت 
هذه الندوة حتت عنوان )�شهادة الدرا�شات العليا / الدبلوم يف التعليم و التعّلم يف التعليم 
العـــايل(. وكان وا�شحـــا من ردات فعـــل احلا�شرين اأّنهـــم مل يكن لديهـــم الوقت لقراءة 
القائمـــة الطويلة من الكتب واملقاالت ال�شحفية التي كنت اأو�شيهم بها. و كانوا يف املقابل 
يطالبـــون بكتّيب ق�شري ووا�شح ير�شدهـــم يف م�شريتهم نحو �شرب اأغوار مفهوم خمرجات 
التعّلم. مل اأكن على علم بوجود اأّي كتاب من�شور يف هذا املو�شوع، وبف�شل ت�شجيع االأ�شتاذ 
)ايـــن هايالند( والدكتوة )نورما ريان( بداأت مهّمة اإعـــداد هذا الدليل. و يف الواقع فاإّن 

هذا العمل مل يكن ليكتمل لوال م�شاعدة هذين االأ�شتاذين و دعمهما. 

اأوّد اأن اأنّوه باملنحة التي ح�شلت عليها من �شلطات التعليم العايل )بايرلندا( ممّثلة 
يف  اخلطة الوطنية للتنمية 2000-2006 و قد مّت تقدمي هذا الدعم من خالل جلنة تعزيز 

اجلودة يف جامعة  كلية  كورك من اأجل تغطية م�شاريف اإنتاج هذا الدليل.

و اأوّد اأن اأوّجه كلمة �شكر خا�شة لزمالئي الذين قروؤوا و اأ�شافوا تعليقات مفيدة على 
الن�شخـــة االأّولية و هم الدكتور )مايـــك كو�شجروف(، )�شينثيا ديـــن(، )اليانور فوهي(، 
)رانـــدال هنلي(، الدكتورة )بيتي هيغز(، االأ�شتاذ )ايـــن هايالند(، )ماريان مكارثي(، 

الدكتورة )نورما ريان( والدكتورة )انا ريدجواي(.

و اأوّد اأي�شا اأن اأ�شكر )بوال دوان( و )بريجيد فاريل( اللذين قّدما م�شاعدة كبرية يف 
احل�شول على امل�شادر و املراجع املدرجة يف هذا الكتّيب. 

وال�شكــــر مو�شــــول ملوظفــــي مكتبة )بــــوول(، وال �شيمــــا املوظفني يف ق�شــــم االإعارة بني 
املكتبات. فقد كانوا مفيدين للغاية يف جميع مراحل هذا امل�شروع. 

اأوّد اأي�شـــا اأن اأ�شكـــر من�شوبي كلية كـــورك اجلامعية الذين �شاركـــوا يف  الندوة حول 
)�شهـــادة الدرا�شـــات العليا/دبلوم يف التعليم و التعّلم يف التعليـــم العايل( فقد قام هوؤالء 
ب�شياغـــة خمرجـــات التعّلم املذكـــورة يف امللحق رقـــم 2. و يف الواقع فـــاإّن م�شاهمتهم قد 
مّكنتني من ا�شتخدام جمموعة وا�شعة من االأمثلة من مقّررات خمتلفة يف اجلامعة، وكان 
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 لهـــذا االأمر فائدة كبـــرية. و اأخريا و لي�ض اآخـــرا اأوّجه �شكري احلـــاّر للموظفني يف �شركة
 )Design Matters( لكفاءتهم العالية يف ت�شميم هذا املن�شور وتن�شيقه.

 لقــــد قمت با�شتخدام م�شطلح املعلِّم  بدال مــــن املحا�شر خالل هذا الكتّيب الأّنه من 
خــــالل جتربتــــي، �شواء كطالب اأو كموّظف يف كلية كــــورك اجلامعية، تبنّي اأّن هذه اجلامعة 

لديها العديد من املعلمني  املتفوقني  واملوهوبني.

 MSc, MEd, PhD, HDE, FICI  ديكالن كينيدي

ق�شم الرتبية، كلية كورك اجلامعية
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المختصرات المستخدمة

ECTS: European Credit Transfer System 
)النظام االأوروبي لتحويل  ال�شاعات املعتمدة(

EHEA: European Higher Education Area 
)منطقة التعليم العايل االأوروبية(

ERA: European Research Area  
)منطقة البحوث االأوروبية( 

QAA: Quality Assurance Agency for Higher Education, UK 
)وكالة �شمان اجلودة للتعليم العايل، اململكة املتحدة(

SEEC: Southern England Consortium for Credit Accumulation and Transfer 
)حتالف جنوب اإجنلرتا لرتاكم الوحدات والتحويل(
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ملّخص تنفيذي
اإّن الهـــدف العـــام التفاقية بولونيـــا )1999( هو حت�شني كفاءة وفعاليـــة التعليم العايل يف 
اأوروّبـــا، و اإّن واحـــدة من ال�شمـــات الرئي�شة لهذه العملية هي احلاجـــة اإىل حت�شني الطرق 
التقليديـــة  لو�شف املوؤّهالت وهياكل التاأهيل. وكخطوة نحو حتقيق قدر اأكرب من الو�شوح 
يف  و�شـــف املوؤّهالت، فاإّنه مع حلـــول عام 2010 من املقّرر اأن تكون جميع وحدات وبرامج 
امل�شتوى الثالث )اجلامعي( يف جميع اأنحاء االحتاد االأوروبي قد مّتت �شياغتها با�شتخدام 

خمرجات التعّلم.

اإّن االجتاهـــات الدوليـــة يف جمال الرتبيـــة تظهر حتّوال من الطريقـــة التقليدية التي ترّكز 
على املعلِّم اإىل نهج جديد يتمحور حول الطالب، اأي اإّن الرتكيز لن يكون فقط على التعليم 
ولكـــن اأي�شا على ما يتوّقع من الطـــاّلب اأن يكونوا قادرين على القيام به يف نهاية مقّرر اأو 

برنامج. 

ح مـــا هو متوّقع مـــن املتعلِّم معرفتـــه و فهمه و/   اإّن خمرجـــات التعّلـــم هـــي عبارات تو�شّ
اأو اأن يكـــون قـــادرا على اإظهاره  بعد االنتهـــاء من عملية التعّلـــم )ECTS, 2005(. و عند 
�شياغـــة خمرجات التعّلم فاإّنه من املفيد اال�شتفادة من ت�شنيف العامل )بلوم( لالأهداف 
التعليميـــة. اإّن هذا الت�شنيف اأو الرتتيب مل�شتويات التفكـــري يوّفر بنية جاهزة وقائمة من 
الكلمـــات ) االأفعال( للم�شاعدة يف �شياغة خمرجـــات التعّلم. اإّن معظم خمرجات التعّلم 
ت�شـــف دالئل التعّلـــم يف جماالت مثـــل املعرفة والفهـــم، والتطبيق، والرتكيـــب، والتحليل 
والتقـــومي.  ويعرف هـــذا النطاق باملجال املعـــريف. اأّما املجاالن الرئي�شـــان االآخران فهما 

املجال الوجداين )امليول وامل�شاعر والقيم( و املجال  النف�شحركي )املهارات  البدنية(.

و عمومـــا فاإّنـــه عند �شياغة خمرجـــات التعّلم يجب البـــدء بفعل يدّل علـــى العمل متبوعا 
مبو�شـــوع الفعـــل. و يحتوي هـــذا الكتّيب على قائمة مـــن االأفعال لكّل جمـــال من ت�شنيف 
)بلـــوم(. و ينبغي اأي�شا ا�شتخدام جمـــل ق�شرية عند �شياغة خمرجات التعّلم و ذلك من 
اأجـــل �شمـــان الو�شوح. و يجب اأن تكون خمرجات التعّلم قابلة  للتقومي.  وعند تقرير عدد 
خمرجـــات التعّلـــم التي ينبغي كتابتهـــا،  فالتو�شيـــة العاّمة يف  االأدبيات هـــي حوايل �شّتة 
خمرجـــات تعّلم لـــكّل مقّرر درا�شي. اإّن اخلطاأ االأكرث �شيوعـــا يف �شياغة خمرجات التعّلم 
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هو ا�شتخدام م�شطلحات غام�شة مثل اعرف، افهم، و تعّلم، كن على دراية، تعّر�ض اإىل، 
كن على بّينة و كن على علم.

ومـــن املهّم  ربط خمرجات التعّلم باأن�شطة التعليـــم والتعّلم و التقومي. وميكن اأن يتّم هذا 
با�شتخـــدام  �شبكـــة للتحّقق من اأّن خمرجات التعّلم متنا�شقة مـــع اأن�شطة التعليم و التعّلم 

وكذلك مع  اأ�شلوب التقومي.

اإّن مزايـــا خمرجات التعّلـــم  موثقة جيدا يف االأدبيات من حيث الو�شـــوح وفعالية  التعليم  
والتعّلـــم، و ت�شميم املناهج  والتقومي. و باالإ�شافة اإىل ذلك، فاإّن خمرجات التعّلم ت�شاعد  

كثريا يف ت�شميم  مناهج ووحدات تعليمية اأكرث اإت�شاقا.



الفصل األّول

مقّدمــــة

»اإّن خمرجـــات التعّلم مهّمة من اأجل االعرتاف بال�شهادات ... وبالتايل فاإّن ال�شوؤال 
الرئي�ض املطلوب من الطالب اأو اخلّريج  لن يكون ما الذي قمت به للح�شول على ال�شهادة؟ 
بـــل مـــا الذي ميكنك اأن تفعل االآن و قد ح�شلت علـــى �شهادتك؟. وهذا النهج وثيق ال�شلة 
ب�شـــوق العمـــل و هو بالتاأكيد اأكـــرث مرونة اإذا ما اأخذت يف االعتبار ق�شايـــا التعّلم امل�شتمّر 
مدى احليـــاة، وطرق التعّلم غري التقليدية، وال�شور االأخـــرى من التجارب التعليمية غري 

الر�شمية«.

)Council of Europe, 2002(
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1.1 ملاذا هذا الكتاب؟

لقد قامت اتفاقية بولونيا بتحديد عام 2010 موعدا ل�شياغة جميع الربامج )اأو العنا�شر 
املهّمـــة املكّونـــة للربامج( التابعة ملوؤ�ش�شـــات امل�شتوى الثالث )اجلامعـــي( يف جميع اأنحاء 
االحتـــاد االأوروّبـــي علـــى �شكل خمرجـــات التعّلم. و قـــد مّت تاأليـــف هذا الكتـــاب من اأجل 
م�شاعـــدة   املعلمـــني على فهـــم و تطبيق خمرجـــات التعّلـــم يف الوحـــدات الدرا�شية التي 
ي�شا الأع�شاء هيئة التدري�ض  يقومـــون بتدري�شها. و رغم اأّن الكتـــاب قد كتب يف حينه خ�شّ
و االإداريـــني يف كليـــة كورك اجلامعية، فـــاإّن املوؤلف ياأمل اأن ي�شاعد هـــذا الكتاب  املعلمني 

واالإداريني يف املوؤ�ّش�شات االأخرى ويف جميع م�شتويات التعليم.

2.1 عملية بولونيا

يف �شهـــر يونيـــو 1999، اجتمع ممّثلون عـــن وزراء الرتبية والتعليم يف الـــدول االأع�شاء يف 
االحتاد االأوروبي يف مدينة بولونيا باإيطاليا من اأجل �شياغة اتفاقية بولونيا التي اأّدت اإىل 
ت�شكيـــل املنطقة االأوروبية امل�شرتكة للتعليـــم العايل. و يتمّثل الهدف العام التفاقية بولونيا 
يف حت�شـــني كفـــاءة و فعالية التعليم العايل يف اأوروبا. و قـــد مّت ت�شميم هذا االتفاق بحيث 
اأّن ا�شتقالليــــة اجلامعــــات وغريها من موؤ�ّش�شــــات امل�شتوى اجلامعي هي التــــي �شت�شمن اأن 
يكــــون التعليم العايل و البحث العلمــــي يف اأوروبا قادرا على التكيف مع االحتياجات املتغرّية 

.)URL1( للمجتمع و مع التقّدم يف املعرفة العلمية
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و فيمـــا يلي عر�ـــض لبع�ض النقـــاط الرئي�شية النا�شئة عـــن اإعالن بولونيـــا و االجتماعات 
الالحقة:

• �شتقوم املنطقة االأوروبية امل�شرتكة للتعليم العايل ب�شمان زيادة القدرة التناف�شية 	
الدولية للنظام االأوروّبي للتعليم العايل.

•  اإّن الطرق التقليدية  لو�شف املوؤّهالت و هياكلها حتتاج اإىل التح�شني جلعلها اأكرث 	
�شفافية. و يحتاج االأمر اإىل اعتماد نظام ي�شهل املقارنة بني �شهادات التخّرج.

•  �شيح�شـــل كل خّريـــج على ملحق لل�شهـــادة ب�شكل تلقائي وجمـــاين مكتوب باللغة 	
االأوروبيـــة االأو�شـــع انت�شـــارا. و �شي�شف هـــذا امللحق املوؤّهالت التـــي ح�شل عليها 
اخلّريـــج يف �شـــكل موّحد و �شهل الفهـــم و قابل للمقارنة. كمـــا اأّن امللحق �شي�شف 
م�شمون التاأهيل وهيكل نظام التعليم العايل الذي �شدر منه. و يكون الغر�ض من 

امللحق حت�شني ال�شفافية وت�شهيل االعرتاف بال�شهادة.

• �شيتاأّلـــف نظام ال�شهادات من م�شتويـــني رئي�شيني بحيث ال تقّل مّدة امل�شتوى االأول عن 	
ثـــالث �شنوات ) يّعرف حاليا بحد اأدنى وهو 180 �شاعة معتمدة( بينما يوؤّدي امل�شتوى 
الثـــاين اإىل املاج�شتـــري و / اأو الدكتوراه. و قد مّت تعديـــل هذا امل�شتوى الحقا  فتّم جعل 
م�شتـــوى الدكتـــوراه م�شتقـــاّل و ذلك مـــن اأجل تعزيـــز الروابط بني املنطقـــة االأوروّبية 

امل�شرتكة للتعليم العايل و منطقة البحوث االأوروبية. 

• اإّن ا�شتحداث نظام قادر على معادلة  ال�شاعات االأكادميية �شي�شاهم يف تعزيز  قدرة 	
اخلّريـــج علـــى التنّقل داخـــل املنطقة االأوروبيـــة امل�شرتكة للتعليم العـــايل عن طريق 

التغّلب على العقبات القانونية والعقبات االإدارية.

•  اإن نظــــام معادلــــة  ال�شاعــــات االأكادمييــــة �شي�شاعد يف تعزيز التعــــاون االأوروبي يف 	
جمال �شمان اجلودة.

•  مّت التاأكيــــد على اأهميــــة موؤ�ّش�شات التعليم العايل و الطاّلب ك�شــــركاء اأ�شا�شّيني يف 	
عملية بولونيا.
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• �شيجــــري تعزيــــز البعد االأوروبــــي يف جمال التعليــــم العايل من خــــالل التعاون بني 	
املوؤ�ّش�شــــات و من خالل املناهج و قدرة الطــــاّلب و املعلمني و الباحثني على احلركة 

و التنقل.

و قــــد مّت عقــــد عدد مــــن االجتماعــــات للمتابعة بعــــد االجتماع االأول الــــذي عقد يف 
بولونيــــا و ذلك من اأجــــل حتريك العملية اإىل االأمام. و مّتــــت اجتماعات متتالية يف 
بــــراغ )2001( وبرلــــني )2003( و بريغن )2005( ولنــــدن )2007(. و مّت اإ�شدار 

بيان بعد كل اجتماع.

فمثــــال يف اجتماع برلني يف عام 2003، اأ�شــــدر وزراء الرتبية والتعليم بيانا �شّددوا فيه على 
اإن�شاء منوذج م�شرتك للتعليم العايل يف اأوروبا و اأّكدوا اأّن �شهادات البكالوريو�ض واملاج�شتري 

�شيتّم  و�شفهما من خالل خمرجات التعّلم، بدال من عدد �شاعات الدرا�شة.

ة بالتعليم  »اإّن الوزراء ي�شّجعون الدول االأع�شاء على و�شع اإطار للموؤّهالت اخلا�شّ
العـــايل يكون متوافقـــا و قابال للمقارنـــة ،و ينبغي لهذا االإطـــار اأن ي�شعى  لو�شف 
املوؤّهالت من حيث حجم العمل وخمرجات التعّلم و الكفاءات و امللّف ال�شخ�شي. 
وتعّهد الوزراء اأي�شا بو�شع اإطار �شامل للموؤّهالت ملنطقة التعليم العايل االأوروبي«.

)Berlin Communiqué 2003, URL 2(
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3.1 م�صاهمة خمرجات التعّلم يف خطط العمل لتفاقية بولونيا

 لقـــد حـــّددت اتفاقّيـــة بولونيا عددا مـــن خطط العمل التـــي تلعب خمرجـــات التعّلم دورا 
اأ�شا�شّيا فيها )Adam, 2004(. و ميكن تلخي�ض خطط العمل  الرئي�شة يف التايل:

• اعتمـــاد نظـــام  �شهل يف القـــراءة ويف مقارنـــة الدرجـــات العلميـــة: اإّن ا�شتخدام 	
خمرجـــات التعّلم كنوع من اللغة امل�شرتكة  لو�شـــف الكفاءات �شي�شاعد على جعل 
هـــذه الكفاءات  وا�شحـــة بالن�شبـــة لغريها من املوؤ�ّش�شـــات واأي�شـــا الأرباب العمل 

واجلهات املعنّية بتقييم الكفاءات .

• تعزيــــز تنقل و حركــــة اخلّريجني: اإّن خمرجــــات التعّلم �شت�شاعد علــــى جعل الكفاءات  	
اأكــــرث �شفافّية، وهذا �شي�شهل التبــــادل الطاّلبي الأّن عملية االعرتاف  مبا مت درا�شته يف 

موؤ�ش�شات تعليمية اأخرى �شي�شبح  اأمرا مبا�شرا و�شهال. 

• اإن�شـــاء نظام  لل�شاعات املعتمدة : ان النظام االأوروبي لتحويل  ال�شاعات املعتمدة قد 	
تطـــور مـــن كونه نظاما  لالعـــرتاف  بالدرا�شة  يف  معاهد اجنبيـــة اىل  نظام  لنقل  
وتراكـــم ال�شاعـــات املعتمدة  ياخذ  يف االعتبار  كل التعلـــم  و لي�ض فقط الدرا�شة يف  
دول اخرى. اإن النظام االأوروبي لتحويل  ال�شاعات املعتمدة   بني على ا�شا�ض  مبداأ اأن 
60 �شاعة معتمدة  تعرب عن  العبء  ال�شنوي  لطالب متفرغ كليا للدرا�شة.  و يحتوي 
دليـــل  النظـــام )ECTS, 2005( على  ا�شارة وا�شحـــة  اىل مكانة خمرجات التعلم  
يف هـــذا النظـــام:  » اإن ال�شاعات  يف النظام االأوروبـــي لتحويل  ال�شاعات املعتمدة ال 
ميكـــن  احل�شـــول عليها  اال باإكمال  العمل  الالزم بنجـــاح و بالقيام بتقومي منا�شب 
ملخرجـــات التعلـــم«.  و يلخ�ـــض اآدم  )Adam,2004(   الو�شـــع  ب�شكل جيد  عندما 
يقول »اإّن  ال�شاعات املعتمدة التي �شيتّم �شياغتها با�شتخدام خمرجات التعّلم تعترب 
طريقة فّعالة ملقارنة االأداء وتقدير االإجناز التعّلمي مهما كان م�شدره، بل اإّن نظام 
ال�شاعات االأكادميية املبني على خمرجات التعّلم يوّفر هيكال فّعاال ملقارنة املوؤّهالت. 
و مــــن ثّم فاإّن اإ�شافة البعــــد اخلا�ّض مبخرجات التعّلم من �شاأنــــه حت�شني فعالّية نظام 

احت�شاب  ال�شاعات املعتمدة لعموم اأوروّبا«. 
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• تعزيـــز التعاون يف جمـــال �شمان اجلـــودة: اإّن ا�شتخدام خمرجـــات التعّلم كطريقة 	
موّحدة لو�شف الربامج و الوحدات التعليمية  من �شاأنه امل�شاعدة على اإن�شاء معايري 
وطـــرق موّحدة ل�شمان اجلودة بـــني املوؤ�ّش�شات التعليمية. ومن املوؤّمل اأن زيادة الثقة 
يف جمـــال �شمـــان اجلودة بـــني املوؤ�ش�شـــات التعليميـــة �شت�شاعد على اإن�شـــاء منطقة 

التعليم العايل االأوروبية.

• تعزيـــز البعـــد االأوروبـــي يف جمـــال التعليـــم العـــايل: اإّن �شياغـــة الربامـــج با�شتخـــدام 	
ة مبخرجـــات التعّلم �شي�شّهل اإىل حـــّد كبري عملية تطوير  امل�شطلحـــات املوّحدة اخلا�شّ

برامج بدرجة علمية م�شرتكة و برامج درا�شة متكاملة.

• التعّلـــم امل�شتمّر مدى احليـــاة: اإّن ا�شتخدام نظام  مبني على ال�شاعات املعتمدة 	  
املرتبط مبخرجات التعّلم من �شاأنه اإن�شاء نظام مرن ومتكامل مل�شاعدة االأ�شخا�ض 
مـــن جميـــع االأعمار على احل�شـــول على املوؤّهـــالت التعليمية. اإّنه مـــن دون ا�شتخدام 
خمرجات التعّلم، �شيظّل نظام التعّلم امل�شتمّر مدى احلياة يف كثري من البلدان معّقدا 

و مفّككا.

• التعليم العايل و الطاّلب: اإّن ا�شتخدام خمرجات التعّلم لو�شف الربامج واملقّررات 	
الدرا�شيـــة �شيجعل وا�شحا جدا للطاّلب ما هو متوّقع اأن يحّققوه عند اإكمال الربنامج 
اأو املقـــّرر الدرا�شـــي. و هذا �شي�شاعد اأي�شـــا الطاّلب على اختيـــار الربامج وامل�شاركة 

بن�شاط يف التعّلم املتمركز حول الطالب.

اإّن التاريـــخ امل�شتهـــدف للتنفيـــذ الكامل لعملية بولونيـــا هو 2010. ومن املوؤّمـــل اأن ي�شاعد هذا 
الكتّيب يف عملية �شياغة الوحدات  التعليمية والربامج با�شتخدام خمرجات التعّلم.



الفصل الثاني 
ما هي خمرجات التعّلم؟

»اإّن خمرجات التعّلم متّثل واحدة من اللبنات االأ�شا�شية ال�شرورية من اأجل �شفافّية 
نظم التعليم العايل و املوؤّهالت«.

        )Adam, 2004(



24

م واستخدامها  صياغة مخرجات التعلُّ

1.2 مقّدمة

 تعتمد الطريقة التقليدية لت�شميم املقّررات الدرا�شية والربامج الدرا�شية على ا�شتخدام 
حمتـــوى املقـــّرر كنقطة انطالق،  بحيث  يقـــوم  املعلمون بتحديد املحتـــوى الذي يعتزمون 
تعليمـــه، و ب�شبـــط كيفية تدري�ض هذا املحتـــوى و من ثّم كيفية تقييمه. و مـــن الوا�شح اأّن 
هـــذا النهـــج يرّكز اأ�شا�شا على مدخالت املعّلم التعليمية.  اأّمـــا يف التقومي فاإّنه يعتمد على 
مـــدى ا�شتيعاب الطـــالب للمادة التعليميـــة. و يعتمد  و�شف املقـــّررات يف هذا النهج على 
حمتـــوى املقّررات التي يتـــّم تغطيتها يف املحا�شرات. و ي�شار اإىل هـــذا النهج يف التدري�ض 
علـــى اأّنه النهج املتمركز حول املعّلم. و من بني االنتقادات الكثرية املوّجهة اإىل هذا النهج 
)Gosling and Moon, 2001( هـــو اأّنـــه مـــن ال�شعـــب التعبري الدقيق عّمـــا على الطالب 

القيام به من اأجل اجتياز املقّرر  اأو الربنامج بنجاح.

اإّن االجتاهات الدولية احلديثة يف جمال التعليم تظهر حتّوال من النهج التقليدي املتمركز 
حـــول  املعلـــم اإىل النهـــج املتمركز حـــول الطالب. اإّن هـــذا النموذج البديـــل يرّكز على ما 
يتوّقـــع من الطـــاّلب اأن يكونوا قادرين علـــى القيام به يف نهاية مقـــّرر اأو برنامج درا�شي. 
وبالتـــايل فاإّن هذا النهج ي�شّمى اأي�شا النهـــج املبني على املخرجات. و يف اإطار هذا النهج 
يتّم ا�شتخدام عبارات ت�شّمى )املخرجات املق�شودة للتعّلم( اأو اخت�شارا خمرجات التعّلم  
من اأجل التعبري عّما هو متوّقع من الطاّلب اأن يكونوا قادرين على القيام به يف نهاية فرتة 

الّتعّلم. و �شيتّم اإعطاء تعريف اأكرث دّقة مل�شطلح خمرجات التعّلم يف الفقرة 2.2.

�صكل 1.2 : يرّكز النهج املتمحور حول املعلِّم على املعلِّم، بينما يرّكز النهج املتمركز حول 
املخرجات على الطالب.

التعليم من اأجل ا لفهم
الجناز
الغايات

اأدوات التقومي
الروبريك

الأهداف
املحا�صبة

املعايري 
التقومي من اجل التعليم
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وميكـــن اإرجاع فكرة النهج املبنـــي على املخرجات اإىل اأعمال مـــا ي�شّمى بحركة االأهداف 
ال�شلوكيـــة بني �شنـــوات 1960 و 1970 يف الواليات املتحدة االأمريكية. و من بني اأبرز دعاة 
هـــذا النوع من التعليم العامل )روبرت ماجـــر( الذي اقرتح فكرة �شياغة عبارات حمّددة 
 حـــول النتائـــج القابلة لـــالإدراك. و قد اأطلق على هـــذه التعابري ا�شم االأهـــداف التعليمية
 )Mager, 1975(. وبا�شتخـــدام هذه االأهداف التعليمية وخمرجات االأداء، حاول العامل 
املذكـــور اأن يحّدد نـــوع التعّلم الذي �شيتحّقـــق يف نهاية التدري�ض وكيـــف �شيتّم تقييم هذا 
التعّلم. و قد تطورت هذه االأهداف التعليمية يف وقت الحق اإىل ما اأ�شبح يعرف مبخرجات 

التعّلم.

و قـــد اأ�شـــار )غو�شلـــني و مـــون( )Gosling and Moon, 2001( اإىل حقيقـــة اأّن اأ�شلوب 
التدري�ض القائم على املخرجات يزداد �شعبية على امل�شتوى الدويل:

»اإّن النهج القائم على املخرجات مت تبنيه على نحو متزايد من قبل  االأطر 
املفاهيميـــة لالعتمـــاد االأكادميي  و الهيئات الوطنيـــة  للكفاءات واجلودة  
مثـــل )الهيئة الوطنية ل�شمان جـــودة  التعليم العايل( يف هيئات اجلدارة 

لكل من اململكة املتحدة، و اأ�شرتاليا، و نيوزيلندا  وجنوب اأفريقيا«.
)Gosling and Moon, 2001(

و يتزامن تنفيذ عملية بولونيا بحلول 2010 مع �شياغة جميع  املقّررات و الربامج يف جميع 
اأنحاء البلدان امل�شاركة با�شتخدام النهج القائم على املخرجات، اأي با�شتخدام خمرجات 

التعّلم.
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2.2 تعريف خمرجات التعّلم

اإّن درا�شـــة لبع�ض االأدبيـــات يف جمال خمرجات التعّلم تظهر عـــددا من التعريفات 
املماثلة، و نقّدم فيما يلي اأمثلة لهذه التعريفات:

اإّن خمرجـــات التعّلم هي عبارات تو�شح ما هـــو متوّقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على القيام به نتيجة لن�شاط تعّلمي.

)Jenkins and Unwin, 2001(
اإّن خمرجات التعّلم هي عبارات حتّدد ما �شوف يعرفه املتعّلم اأو ما �شيكون قادرا 
علـــى القيام به نتيجـــة لن�شاط تعّلمي. وعـــادة ما يتّم التعبري عـــن املخرجات من 

خالل املعارف واملهارات و امليول.
)American Association of Law Libraries, URL 3(
اإّن خمرجـــات التعّلـــم هي و�شـــف �شريح ملا يجب علـــى املتعّلـــم اأن يعرفه ويفهمه 

ويكون قادرا على القيام به كنتيجة للتعّلم.
)Bingham, 1999(
ح ما هو متوّقع من املتعّلم اأن يعرفه و يفهمه  اإّن خمرجات التعّلم هي عبارات تو�شّ

و / اأو يكون قادرا على  اإظهاره بعد االنتهاء من عملية تّعلم.
)ECTS Users, Guide, 2005( 
ح ما نريد من طاّلبنا اأن يعرفوه و يفهموه  اإّن خمرجـــات التعّلم هي عبـــارات �شريحة تو�شّ

اأو يكونوا قادرين على القيام به نتيجة الإكمال مقّرراتنا الدرا�شية.
 )University of New South Wales, Australia, URL 4(

ح ما هو متّوقع من املتعّلم اأن يعرفه، يفهمه و / اأو  اإّن خمرج التعّلم هو عبارة تو�شّ
يكون قادرا على  اإظهاره يف نهاية فرتة تّعلم.

)Gosling and Moon, 2001( 
ح ما هو متوّقع من املتعّلم اأن يعرفه اإّن خمرج التعّلم هو عبارة تو�شّ

و يفهمه و / اأو يكون قادرا على عمله يف نهاية فرتة تّعلم.                    
)Donnelly and Fitzmaurice, 2005(



27

م واستخدامها  صياغة مخرجات التعلُّ

ح ما هو متوّقع من املتعّلم معرفته وفهمه  اإّن خمـــرج التعّلم هو عبارة تو�شّ
و ما �شوف يكون قادرا على القيام به يف نهاية فرتة من التعّلم وكيف يجب 

)Moon, 2002( .اأن يتّم  اإظهار ذلك التّعلم

اإّن خمرجات التعّلم ت�شف ما �شوف ي�شتطيع الطاّلب  اإظهاره من معارف 
ومهارات وميول عند اإكمال برنامج. 

)Quality Enhancement Committee, Texas University, URL 5(

ويف تقرير كتبه �شتيفن اآدم )Adam, 2004( حول اّتفاقّية بولونيا يف ندوة عقدت يف ادنربه يف 
عام 2004، مّت تعريف خمرج التعّلم على النحو التايل:

ـــح ما هو متوّقع مـــن الطالب/ اإّن خمـــرج التعّلـــم هو عبـــارة مكتوبة تو�شّ
املتعّلـــم الناجح اأن يكـــون قادرا على القيام به يف نهايـــة وحدة / مقّرر اأو 

)Adam, 2004( .تاأهيل

وهكـــذا، ميكننا اأن نـــرى اأّن هذه التعريفات املختلفة عن خمرجات التعّلم ال تختلف ب�شكل 
كبري بع�شها عن بع�ض. ووا�شح من هذه التعريفات املختلفة اأّن:

• خمرجـــات التعّلم ترّكز على ما حّققه الطالب بدال من الرتكيز فقط على حمتوى 	
ما مّت تدري�شه له.

•  خمرجات التعّلم ترّكز على ما ي�شتطيع الطالب  اإظهاره يف نهاية ن�شاط تعّلمي 	

يعتـــرب التعريف التـــايل )ECTS Users’ Guide, p. 47( تعريفـــا عملّيا جّيدا ملخرجات 
التعّلم :

ح ما هو متوّقع من الطالب معرفته  اإّن خمرجات التّعلم هي عبارات تو�صّ
وفهمه و/ اأو اأن يكون قادرا على  اإظهاره بعد النتهاء من عملية التّعلم.
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و يف هـــذا ال�شـــدد ميكن اأن تكون عمليـــة التعّلم علـــى �شبيل املثال، حما�شـــرة، مقّررا اأو 
برناجمـــا كامـــال. واإذا كان من ال�شائع عند املعلمني �شياغة خمرجـــات التعّلم للدرو�ض اأو 
املحا�شـــرات الفردية، فـــاإن هذا الكتاب يرّكز علـــى �شياغة خمرجات التعّلـــم للمقّررات 

الدرا�شية.

 )objectives, goals( والأهداف )aims( 3.2 ما هو الفرق بني الغايات
وخمرجات التعّلم؟

اإّن الغاية )aim( من وحدة )مقّرر( اأو برنامج هي عبارة عاّمة و وا�شعة متّثل نّية  التدري�ض 
اأي اإّنهـــا ت�شـــري اإىل ما ينوي  املعلم تغطيته. وعادة ما تكون الغايات مكتوبة من وجهة نظر  
ـــم و ت�شـــري اإىل املحتوى واالجتاه العاّمني للمقّرر. فعلى �شبيل املثال، قد ال تكون الغاية  املعلِّ
مـــن مقرر �شوى »تعريف الطـــاّلب على املبـــادئ االأ�شا�شية للرتكيبة الذرّيـــة« اأو »اإعطاء 

مقّدمة عاّمة لتاريخ ايرلندا يف القرن الع�شرين «.

دة ملا  اإّن الهـــدف) objective( مـــن مقّرر اأو برنامج غالبا ما يكـــون على �شكل عبارة حمدِّ
يعتـــزم املعلِّم تعليمه . فعلى �شبيل املثال، قـــد يكون اأحد االأهداف اأن » يفهم الطاّلب اآثار 

وتاأثريات ال�شلوكيات واأمناط احلياة على البيئات املحّلية والعاملية «. 

وهكـــذا، فـــاإّن الغاية من مقّرر تعطـــي الغر�ض العاّم ملـــا ينوي  املعلِّم تعليمـــه بينما يعطي 
الهدف معلومات اأكرث حتديدا حول ما ياأمل حتقيقه من تدري�ض املقّرر.

اإّن اأحـــد امل�شاكل الناجمـــة عن ا�شتخدام االأهداف )يف  و�شف املقّرر اأو الربنامج( هو اأّنه 
يف بع�ـــض االأحيان قد تكون االأهداف مكتوبة يف �شوء نّية التدري�ض واأوقات اأخرى قد تكون 
مكتوبة يف �شوء ما هو متوّقع من التعّلم، اأي اأّن هناك التبا�شا يف املراجع من حيث ما اإذا 
كانت االأهداف تنتمي اإىل النهج املتمركز حول  املعلِّم اأو اإىل النهج املتمركز حول املخَرج. 

و يلّخ�ض )موون( )Moon, 2002( هذا الو�شع ب�شكل جّيد على النحو التايل:

»اإّن ا�شتخـــدام م�شطلـــح ›الهدف‹ مييل يف االأ�شا�ـــض اإىل تعقيد الو�شع، 
الأّن االأهـــداف قـــد تكون مكتوبـــة يف �شوء ما هـــو متوّقع مـــن التدري�ض اأو 
مكتوبة يف �شوء ما هو متوّقع من التعّلم ... وهذا يعني اأّن بع�ض االأو�شاف 
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ة بالتعّلم ...اإّن  ة بالتدري�ض وبع�شها خا�شّ يف هذه االأهداف قد تكون خا�شّ
عـــدم االتفاق علـــى ال�شيغة التي يجـــب اأن تكتب بها االأهـــداف يزيد من 
م�شاعفات امل�شكلة، و يـــرّبر التخّلي عن ا�شتخدام م�شطلح ›الهدف‹ يف 

)Moon, 2002( .»و�شف املقررات اأو الربامج

اإّن معظـــم  املعلمني الذين عملـــوا على تطوير اأهداف املقّررات اأو الربامج واجهوا امل�شكلة 
ـــح ما هو متوّقع  اأعـــاله. اإّن اإحـــدى املزايـــا الرائعة ملخرجات التعّلم هـــو اأّنها عبارات تو�شّ
مـــن الطالـــب حتقيقه و كيف يتوّقع اأن يقـــوم الطالب  باإظهار هذا االإجنـــاز. و هكذا، فاإّن 
خمرجات التعّلم هي اأكرث دّقة واأ�شهل يف ال�شياغة واأو�شح بكثري من االأهداف. ومن زاوية 
عاّمـــة، ميكن اعتبار خمرجات التعلـــم نوعا من »العملة املوّحدة« التـــي ت�شاعد املقّررات 
و الربامــــج يف اأن تكــــون اأكرث �شفافّية علــــى امل�شتويني املحّلي والدويل. و�شـــوف تتّم مناق�شة 

املزايا العديدة ملخرجات التعّلم مبزيد من التفا�شيل يف الف�شل ال�شاد�ض.

)competences(  4.2 خمرجات التعّلم  والكفاءات

يتـــّم يف بع�ـــض املراجع، ا�شتخـــدام م�شطلـــح »الكفـــاءة«  )competence( بالرتابط مع 
خمرجـــات التعّلـــم. اإّنه مـــن ال�شعب اإيجاد تعريـــف دقيق مل�شطلح الكفـــاءة. و يعّلق )اآدم( 
)Adam, 2004( علـــى املو�شـــوع بقولـــه: »اإّن البع�ض يلقي نظرة �شّيقـــة و يربط الكفاءة  
فقـــط باملهارات املكت�شبة مـــن خالل التدريب«.  وكمثـــال لهذا االأمر هنـــاك م�شروع بعنوان 
 Tuning Project,( 2000 قـــد بداأ تنفيذه يف �شنـــة  )شبـــط الهيـــاكل التعليمية يف اأوروبا�(
URL 6(. ويتّم يف هذا امل�شروع ا�شتخدام م�شطلح الكفاءة  ليمّثل خليطا من امليزات مثل 
املعرفة وتطبيقاتها، واملهارات و امل�شوؤوليات، و امليول. وقد مّت اأي�شا يف هذا امل�شروع القيام 
بو�شـــف ملدى قدرة ال�شخ�ض علـــى اأداء هذه امليزات. و �شملت املرحلة االأوىل و الثانية من 
امل�شـــروع جماالت اإدارة االأعمـــال، الكيمياء، علوم الرتبية، علـــوم االأر�ض )اجليولوجيا(، 

التاريخ، الريا�شيات، الفيزياء، الدرا�شات االأوروبية والتمري�ض.

اإّن عدم الو�شوح يف تعريف م�شطلح الكفاءة  يظهر اأي�شا جلّيا يف دليل م�شتخدمي النظام 
االأوروبي  لتحويل ال�شاعات املعتمدة )2005(، فهو ي�شف الكفاءة باأّنها »مزيج ديناميكي 
مـــن امليزات و القدرات و امليول. و اإّن هـــدف الربامج التعليمية هو تعزيز هذه الكفاءات . 
وتت�شّكل هذه  الكفاءات يف خمتلف الوحدات الدرا�شية و يتّم تقييمها على مراحل متعّددة. 
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و قـــد تنق�شـــم اإىل كفاءات ذات �شلة  مبو�شوع  درا�شة معني )خا�ض بحقل درا�شة حمدد( 
وكفاءات عاّمة )�شائعة يف اأي مقرر(«.

 و الأّنـــه ال يبـــدو اأّن هناك فهما م�شرتكا لهذا امل�شطلـــح يف االأدبّيات، فقد اأ�شبح م�شطلح 
خمرجـــات التعّلم ي�شتخدم اأكرث من م�شطلح  الكفاءات عند و�شف ما يتوّقع من الطاّلب 
اأن يعرفـــوه، اأو يفهمـــوه  و/اأو اأن يكونـــوا قادريـــن علـــى  اإظهاره يف نهاية مقـــّرر درا�شي اأو 

برنامج. و �شوف تتّم مناق�شة م�شطلح الكفاءة بتف�شيل اأكرث يف الف�شل اخلام�ض.



الفصل الثالث
 كيف اأقوم ب�صياغة خمرجات التعّلم؟

»يف املناهـــج القائمـــة على خمرجـــات التعليم تكـــون املخرجات التعليمية حمـــّددة ب�شكل 
دقيـــق، فهي التـــي حتّدد حمتوى املناهـــج و تنظيمها، واأ�شاليب التعليـــم  و ا�شرتاتيجياته، 
واملقررات املتاحة، و عملية التقومي و البيئة التعليمية و اجلدول الزمني للمناهج، كما اأّنها 

توّفر اإطارا لتقييم املناهج«.

)Harden et al., 1999a(
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1.3 مقّدمة

اإّن مهّمة �شياغة خمرجات التعّلم �شارت اأ�شهل بكثري و ذلك بف�شل اأعمال العامل بنيامني 
بلـــوم )1913-1999()�شكل 1.3( . لقـــد تابع )بلوم( درا�شته يف جامعة والية بن�شلفانيا 
وح�شـــل على البكالوريو�ض واملاج�شتري من تلك املوؤ�ّش�شـــة، ثّم عمل مع عامل تربوي �شهري 
جّدا يدعى )رالف تايلر( من جامعة �شيكاغو وح�شل على درجة الدكتوراه يف الرتبية من 

تلك اجلامعة يف عام 1942. 

وكان )بلـــوم( مدّر�شـــا موهوبا و مهتّمـــا ب�شكل خا�ّض بالعمليـــات الذهنّية للطاّلب عندما 
يتفاعلون مع ما يجري تدري�شه. و قام باإجراء بحوث يف جمال تطوير و ت�شنيف م�شتويات 
التفكري اأثناء عملية التعّلم. و اأعرب عن اعتقاده اأّن التعلم هو جمموعة من العمليات و اأّن 
مهمـــة  املعلمني هي ت�شميم الدرو�ـــض و الواجبات مل�شاعدة الطاّلب على حتقيق االأهداف 
املر�شومة. و تبقى م�شاهمة )بلوم( االأكرث �شهرة يف ميدان التعليم قيامه بو�شع م�شتويات 
ل�شلوكّيات التفكري �شملت جميع امل�شتويات انطالقا من اأدنى م�شتوى كعملية تذّكر احلقائق 

اإىل اأعلى م�شتوى كعملّية تقييم.

 Bloom( )و قـــد اأ�شبـــح موؤلَّفه )ت�شنيف االأهداف الرتبوية. اجلـــزء االأول: املجال املعريف
et al., 1956( ي�شتخـــدم على نطاق وا�شع يف جميع اأنحـــاء العامل يف امل�شاعدة على اإعداد مواّد 

التقـــومي. و ت�شرح عمليـــة الت�شنيف كيف يتّم ا�شتخدام التعّلم ال�شابـــق لتطوير م�شتويات اأكرث تعقيدا 
من الفهم. و لقد ا�شتفاد عدد كبري من  املعلمني من ت�شنيف )بلوم( ب�شبب الهيكلية و التنظيم الذي 
يوفـــره يف جمـــاالت مثل تقييم التعّلم. و يف ال�شنوات االأخرية، بذلت حماوالت لتنقيح ت�شنيف )بلوم( 

�صكل 1.3 : العامل بنيامني بلوم
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)Anderson & Krathwohl,2001; Krathwohl, 2002( لكـــّن االأعمـــال االأ�شليـــة للعـــامل 
)بلوم( والعاملني معه ال تزال ت�شتخدم على نطاق وا�شع.

لقد اقرتح )بلوم( اأن تكون املعرفة موؤّلفة من �شّتة م�شتويات متتالية على �شكل هرمي كما 
ح يف ال�شكل2.3 هو مو�شّ

1.  المعرفة

2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم

�صكل 2.3: اقرتح )بلوم( اأّنه ميكن تق�شيم التفكري اإىل �شّتة م�شتويات متتالية: من اأب�شط م�شتوى 
كعملية تذّكر احلقائق اإىل اأعلى م�شتوى كعملية التقومي.

مل يكـــن عمل )بلوم( جمّرد خّطـــة للت�شنيف بل كان حماولة من جانبـــه لرتتيب عملّيات 
التفكـــري املختلفة يف ت�شل�شـــل هرمي بحيث يعتمد كّل م�شتوى يف هـــذا الت�شل�شل على قدرة 
الطالـــب علـــى االأداء يف امل�شتـــوى اأو امل�شتويـــات التي هي حتتـــه. فعلى �شبيـــل املثال، لكي 
ي�شتطيـــع الطالب تطبيق املعرفة )املرحلة 3( يحتـــاج اأن تكون لديه كل املعلومات الالزمة 
)املرحلـــة 1( وكذلـــك الفهم لهـــذه املعلومات )املرحلـــة 2(. و عند احلديـــث عن التعليم 
كان )بلـــوم( يدعـــو دائمـــا  املعلمني اإىل اأن ي�شعـــوا يف اعتبارهم- عنـــد التدري�ض وتقييم 
الطـــالب- اأّن التعّلـــم هـــو جمموعة من العملّيـــات و اأّنه ينبغي على  املعلـــم اأن ينقل عملّية 
التفكري عند الطالب اإىل املراحل العليا من الرتكيب والتقومي. و ت�شّمى منطقة »التفكري« 

عادة »املجال املعريف«.
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2.3 �صياغة خمرجات التعّلم يف املجال املعريف

 ي�شتخــــدم ت�شنيف )بلوم( كثريا يف �شياغة خمرجات التعّلم، حيث اأّنه يوّفر هيكال جاهزا 
لال�شتخــــدام و يوّفــــر اأي�شــــا قائمة جاهزة من الكلمــــات )على �شكل اأفعــــال االأمر(. و تعترب 
هــــذه االأفعال املفتاح ل�شياغة خمرجــــات التعّلم. و لقد مّت يف هذا الكتاب ا�شتخال�ض الئحة 
االأفعــــال من قائمة )بلــــوم( االأ�شلية باالإ�شافة اإىل املراجع احلديثــــة. و ال ميكن االّدعاء اأّن 
قائمة االأفعال لكّل مرحلة هي قائمة �شاملة، ولكن من املوؤّمل اأن يجد القارئ اأّن هذه القوائم 

كافية. و يلّخ�ض امللحق 1 امل�شطلحات امل�شتخدمة يف هذا الدليل.

اإّن لـــكّل مرحلة يف ت�شنيف )بلوم( جمموعة من االأفعـــال املنا�شبة لها. و ميكن املالحظة 
اأّنه نظرا لكون خمرجات التعلم معنّية مبا ميكن اأن يفعله الطاّلب يف نهاية ن�شاط تعلمي، 

فاإّن كّل هذه االأفعال تدّل على ن�شاط معنّي.

1.2.3 املعرفة

ميكـــن تعريـــف املعرفة علـــى اأّنهـــا القدرة علـــى ا�شرتجـــاع اأو تذّكر احلقائـــق دون فهمها 
بال�شرورة. و يلّخ�ض ال�شكل 3.3 بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة لتقومي املعرفة.

�صكل 3.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار املعرفة

1.  المعرفة
2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم �ســـف-   – عـــّرف   – اجمـــع  رّتـــب- 
 – اأوجـــد   - عـــّدد  افح�ـــص– 
�ســـّم  ا�ستذكـــر–  اأوجـــز-  حـــّدد– 
– نّظم- اعر�ص–اقتب�ص- ا�سرتجع– 
اأدرك– �سّجـــل– اربـــط- كّرر- اأظهر – 

اأذكر - جدول- اذكر 
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و فيما يلي بع�ض االأمثلة ملخرجات التعّلم التي ت�شتخدم  الإظهار املعرفة:
ا�شرتجع امل�شطلحات الوراثية	•
حّدد االآثار االأخالقية املرتّتبة على التحقيقات العلمية.	•
�شـــف كيف و ملاذا تتغرّي القوانني و العواقـــب املرتتبة على مثل هذه التغرّيات على 	•

املجتمع.
�شع قائمة باملعايري التي يجب اأخذها يف االعتبار عند رعاية مري�ض بال�شّل.	•
عّرف ما ميّثل ممار�شة �شلوكية غري مهنية يف العالقة بني املحامي و موّكله.	•
�شف العمليات امل�شتخدمة يف الهند�شة عند اإعداد موجز ت�شميم لعميل.	•

و ميكن املالحظة اأّن كّل خمرجات التعّلم املذكورة تبداأ بفعل ن�شط )فعل االأمر(.

2.2.3 الفهم
ميكـــن تعريـــف الفهم على اأّنـــه القدرة علـــى ا�شتيعاب وتف�شـــري املعلومة التـــي مّت تعّلمها. 

ويلّخ�ض ال�شكل 4.3 االأفعال امل�شتخدمة  الإظهار الفهم.

�صكل 4.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار الفهم 

1.  المعرفة

2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم
– �ســــّنف–  ـــح  – و�سّ – غـــّ   اأ�ســـرك 
اأن�ســــئ– باين – حّول– دافع– �سف– 
فـــّرق- ناق�ـــص- مّيـــز– ا�ســـرح– عـــّر- 
عّمـــم– حـــّدد– مّثـــل- ف�ّســـر– تنّبـــاأ– 
ترجم   - – حّل  اخرت   - اأدرك– راجع 
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 وفيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات التعّلم التي ت�شتخدم  الإظهار الفهم:
مّيز بني القانون املدين و القانون اجلنائي.	•
حّدد امل�شاركني و االأهداف يف عملّية تطوير التجارة االإلكرتونية.	•
ا�شـــرح االآثار االجتماعيـــة و االقت�شادية و ال�شيا�شية للحـــرب العاملية االأوىل على 	•

مرحلة ما بعد احلرب.
ة للحرارة.	• �شّنف التفاعالت الطاردة للحرارة و املا�شّ
تعّرف اإىل القوى التي كانت وراء تثبيط منّو النظام التعليمي يف اأيرلندا يف القرن 	•

.19
3.2.3 التطبيق

ميكـــن تعريف التطبيق على اأّنـــه القدرة على ا�شتخدام املواّد املتعلَّمـــة يف اأو�شاع جديدة. ومن 
ذلـــك على �شبيل املثال عملّية و�شع االأفكار واملفاهيم للعمل على حّل امل�شاكل. و يلّخ�ض ال�شكل 

5.3 االأفعال امل�شتخدمة  الإظهار التطبيق.

�صكل 5.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار التطبيق.

1.  المعرفة

2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم
طّبـــق- قـــّدر- اح�ســـب – غّ - اخـــرت – اأكمل– اأن�ســـئ- 
اأثبـــت– طّور – اكت�ســـف – وّظف– افح�ـــص- جّرب– 
اأجد– مّثل – ف�ّسر– عالج– �سّغل– نّظم– مار�ص– تنّباأ 
– اأنتـــج– اربـــط– جدول– اخـــرت- اأظهر–  – هـــّيء 

ار�سم – حّل – حّول - ا�ستخدم
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و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات التعّلم التي ت�شتخدم  الإظهار التطبيق:
•  اأن�شئ ت�شل�شال زمنيا لالأحداث الهاّمة يف تاريخ اأ�شرتاليا يف القرن 19.	
•  طّبق املعرفة يف التحّكم يف العدوى من اأجل �شيانة مرافق رعاية املري�ض.	
• اخـــرت و وّظـــف التقنيات املتطـــورة لتحليل كفـــاءة ا�شتخدام الطاقـــة يف العمليات 	

ال�شناعية املعقدة.
• اربط تغريات الطاقة بتك�شر الرابطة وت�شكيلها.	
• عـــّدل املبـــادئ التوجيهية يف درا�شة حالة �شركة ت�شنيـــع �شغرية من اأجل ال�شماح 	

بت�شديد مراقبة جودة االإنتاج.
• اأو�شـــح كيـــف اأّثرت التغيـــريات يف القانـــون اجلنائي علـــى اأعـــداد امل�شجونني يف 	

ا�شكتلندا يف القرن 19.
• طّبق مبادئ العالج املبنّي على االأدّلة لتحديد الت�شخي�شات ال�شريرية.	

4.2.3 التحليل

ميكـــن تعريف التحليل على اأّنه القـــدرة على تفكيك املعلومـــات اإىل عنا�شرها االأ�شا�شية. 
ومــــن ذلك علــــى �شبيل املثال عملّية البحث عــــن العالقات البينّية و االأفـــكار البينّية )فهم 

الهيكل التنظيمي(. و يلخ�ض ال�شكل 6.3 االأفعال امل�شتخدمة  الإظهار التحليل.

�صكل 6.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار التحليل
1.  المعرفة

2.  الفهم
3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم

حّلـــل – قـــّدر- نّظـــم - فـــّكك - اح�ســـب – �ســـّنف - 
قـــارن – اربـــط – انقـــد – ناظر - ا�ســـتنتج – حّدد 
ح - تفّقد  – مّيز – افح�ص – جّرب – عّرف – و�سّ

اختر  - – اف�سل  رّتب   - – حتّر 
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و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات التعّلم التي ت�شتخدم  الإظهار التحليل:
حّلل ملاذا يجّرم املجتمع بع�ض ال�شلوكيات.	•
قارن و مّيز بني خمتلف مناذج االأعمال االإلكرتونية.	•
ناق�ض االآثار االقت�شادية والبيئية لعملّيات حتويل الطاقة. 	•
قـــارن املمار�شات ال�شّفّيـــة ملدّر�ض موؤّهـــل حديثا مع مدّر�ض له ع�شـــرون �شنة من 	•

اخلربة .
اح�شب االنحدار من اخلرائط باملرت، الكيلوميرت، و الن�شبة املائوّية.	•

5.2.3 الرتكيب

ميكـــن تعريف الرتكيب على اأّنه القدرة على �شـــّم االأجزاء. و يلّخ�ض ال�شكل 7.3 االأفعال 
امل�شتخدمة  الإظهار الرتكيب.

�صكل 7.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار الرتكيب

و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات الّتعلم التي ت�شتخدم  الإظهار الرتكيب:

1.  المعرفة

2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم جادل - رّتب – رّكب - �ســــّنف – اجمع – �ســــّم - الف 
- اأن�ســــئ – كّون – �ســــّمم – طّور - ا�ســــرح – �ســــغ – 
عّمــــم - وّلــــد – كّمــــل - اخرتع -  ا�ســــنع - دّبر – غّ  
- نّظــــم – خّطــــط – هــــّيء - اقرتح - اأعــــد التنظيم - 
اأعــــد الإن�ســــاء – اربــــط -  راجع – اأعــــد الكتابة – اأقم 

- خل�ص 
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تعّرف على امل�شاكل القابلة للحّل من خالل اإدارة الطاقة و �شغها .	•
 اقرتح احللول للم�شاكل املعقدة يف اإدارة الطاقة �شفهيا و خّطّيا.	•
 خّل�ض اأ�شباب و اآثار الثورة الرو�شية عام 1917.	•
ة 	• اربـــط عالمـــة التغـــريات يف املحتوى احلـــراري بالتفاعـــالت الطـــاردة اأو املا�شّ

للحرارة.
نّظم برناجما تثقيفّيا للمر�شى.	•

6.2.3 التقومي

ميكـــن تعريـــف التقومي على اأّنه القدرة علـــى احلكم يف قيمة ماّدة معّينـــة لغر�ض معنّي. و 
يلّخ�ض ال�شكل 8.3 االأفعال امل�شتخدمة املرتبطة بعملّية التقومي.

�صكل 8.3: بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة الختبار التقومي

و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات التعّلم التي ت�شتخدم  الإظهار التقومي:

قّيم اأهمية امل�شاركني الرئي�شّيني يف حتقيق التغيري يف التاريخ االأيرلندي.	•

1.  المعرفة

2.  الفهم

3.  التطبيق

4.  التحليل

5.  التركيب

6.  التقويم
قـــّدر - تثّبـــت – جـــادل – قّيـــم - اخـــرت - قـــارن – 
ا�شتنتـــج - مّيـــز - اقنـــع – انتقد – قـــّرر – دافع – 
ا�شرح – ف�ّشر – احكم – بّرر - ق�ض - تنّباأ - اأو�ض - 
اربط – حّل - راجع - خّل�ض – دّعم - �شادق - ثّمن 
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قّيم ا�شرتاتيجيات الت�شويق ملختلف مناذج االأعمال االإلكرتونية.	•
فـــاراداي( يف جمـــال احلـــّث 	• للعـــامل )مايـــكل  الرئي�شيـــة  امل�شاهمـــات  خّل�ـــض 

الكهرومغناطي�شي.
تنّباأ بتاأثري تغرّي درجة احلرارة يف موقف التوازن.	•
قّيم املجاالت الرئي�شية التي ت�شاهم يف املعرفة احلرفّية للمعّلمني ذوي اخلربة.	•

وميكن املالحظـــة اأّن االأفعال امل�شتخدمة يف الفئات ال�شّت املذكورة اأعاله لي�شت حكرا على  
فئـــة واحـــدة معّينة. فبع�ض االأفعال تظهر يف اأكرث من فئة. فعلى �شبيل املثال، قد تنطوي عملّية 
ح�شابّيـــة ريا�شّيـــة على جمّرد تطبيق �شيغـــة معينة )التطبيق - املرحلـــة 3( و قد تنطوي على 

التحليل )املرحلة 4( .

3.3 �صياغة خمرجات التعّلم يف املجال الوجداين .

رغـــم اأّن املجال املعريف هو االأكرث ا�شتخداما يف ت�شنيف )بلوم( فاإّن  بلوم و العاملني معه 
 Bloom et( )»قامـــوا اأي�شا ببحوث يف املجـــال الوجداين)»امليول«،»امل�شاعـــر«، »القيم
al., 1964(. و يهتـــّم هذا املجال بالق�شايا املتعّلقة باملكّون الوجداين للتعّلم و ترتاوح بني 

الرغبـــة االأ�شا�شّيـــة يف احل�شول على املعلومات و بني اإدمـــاج املعتقدات و االأفكار و امليول. 
و مـــن اأجـــل و�شف الطريقـــة التي نتعامل بها مـــع االأ�شياء عاطفيا، قام )بلـــوم( و زمالوؤه 

بتطوير خم�شة اأ�شناف رئي�شّية وهي:

1. التلّقـــي )Receiving(: و هـــذا ي�شري اإىل ا�شتعداد الفـــرد لتلّقي املعلومات، فعلى 
�شبيـــل املثـــال قد يقبل الفـــرد ب�شرورة االلتـــزام باخلدمة، و اال�شتمـــاع لالآخرين 

باحرتام، و اإظهار الوعي بامل�شكالت االجتماعّية، الخ.

2. ال�ســـتجابة )Responding(: و هذا ي�شري اإىل امل�شاركة  الن�شطة للفرد يف التعلم 
اخلا�ض به، فعلى �شبيل املثال قد يظهر الفرد االهتمام مبو�شوع معنّي، واال�شتعداد 
لتقدمي عر�ض حـــول املو�شوع، و امل�شاركة يف املناق�شات ال�شّفّية، و قد يجد الفرد 

متعة يف م�شاعدة االآخرين، الخ.

3. التثمـــن )Valuing(: و هـــذا قد يرتاوح بني القبول بقيمـــة معّينة و االلتزام بها. 
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فعلـــى �شبيـــل املثال قد يثبت الفـــرد االإميان بقيم الدميقراطيـــة و يقدر دور العلم 
يف حياتنـــا اليوميـــة، و يظهـــر االهتمام برفاهيـــة االآخرين، و يظهـــر الوعي جتاه 

االختالفات الفردية و الثقافية، الخ.

4. التنظيـــم )Organization(: و هـــذا ي�شري اإىل العملّيـــة التي يقوم بها االأفراد من 
اأجـــل جتميع قيـــم خمتلفة، و حّل النزاعات بينهم و البـــدء يف توطني القيم، فعلى 
�شبيـــل املثـــال قد يظهر ذلـــك يف اإدراك الفرد للتوازن بني احلريـــة و امل�شوؤولية يف 
ظـــل نظام دميقراطي، و القبـــول بامل�شوؤولّية عن �شلوك الفـــرد اخلا�ّض، و القبول 

باملعايري املهنّية و االأخالقّية و تكييف ال�شلوك مع نظام قيم معنّي، الخ.

5. التمييـــز )Characterisation(: يف هـــذا امل�شتوى يكون للفرد نظامه اخلا�ّض من 
حيـــث القيم و االأفكار وامليول التي تتحّكم يف �شلوكـــه بطريقة ثابتة و قابلة للتنّبوؤ. 
فعلـــى �شبيـــل املثال ي�شتطيع الفـــرد اإظهار االعتمـــاد على الـــذات يف العمل ب�شكل 
م�شتقـــّل، و اإظهار االلتزام املهني باملمار�شـــات االأخالقّية، و اإظهار ح�شن التكّيف 

ال�شخ�شي و االجتماعي و العاطفي، و احلفاظ على عادات �شحية جّيدة، الخ.

و يظهـــر ال�شـــكل 9.3 االأ�شنـــاف اخلم�شة للمجـــال  الوجـــداين و بع�ض االأفعـــال الن�شطة 
امل�شتخدمة يف �شياغة خمرجات التعّلم يف هذا املجال.

�صــكل 9.3: املجال  الوجداين و بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة يف �شياغة خمرجات 

اعمـــل - الزم - قـــّدر - اطلب - اقبل 
- اأجـــب – �شاعـــد - حاول – حتّد– 
�شـــّم - اأكمل - تعاون - دافع - اأثبت 
)االميـــان ب( – مّيـــز – ناق�ـــض - 
اأظهـــر - تابـــع - اإبداأ – كّمـــل - بّرر 
- ا�شتمـــع - رّتـــب – نّظـــم - �شارك 
– مار�ض – التحق – قا�شم - احكم 
- اأثن - ت�شاءل - اربط - حّل - دّعم 

ثّمن   - – رّكب 

5.  التمييز

4.  التنظيم

3.  التثمين

2.  االستجابة  

1.  االستقبال 
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التعّلم يف هذا املجال.

و قام )بلوم( و زمالوؤه و الباحثون الالحقون بربط خمتلف امل�شتويات يف املجال  الوجداين 
باأفعال حمّددة، اإاّل اأّن هذا امل�شتوى من التف�شيل لي�ض مطلوبا يف ال�شياق احلايل.

و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات الّتعلم يف املجال العاطفي:
• اإقبل احلاجة اإىل املعايري االأخالقية املهنية.	
• قّدر احلاجة اإىل ال�شرية يف العالقة املهنية مع العميل.	
• ثّمن اال�شتعداد للعمل ب�شكل م�شتقّل.	
• ارتبط جّيدا بالطالب  ذوي القدرات املختلفة يف الف�شول الدرا�شية.	
• قـــّدر التحديـــات االإدارية املرتبطـــة بامل�شتويات العالية مـــن التغيري يف القطاع 	

العام.
• اأظهر الرغبة يف التوا�شل مع املر�شى ب�شكل جّيد.	
• حّل الق�شايا املتعار�شة بني املعتقدات ال�شخ�شية و االعتبارات االأخالقية.	
• �شارك يف املناق�شات مع الزمالء و مع  املعلمني.	
• احت�شن امل�شوؤولية عن رفاهية طفل مّت و�شعه حتت الرعاية.	
• اأظهر التزاما مهنّيا باملمار�شات االأخالقية.	

4.3 �صياغة خمرجات التعّلم يف املجال  النف�صحركي

اإّن املجـــال  النف�شحركـــي يرّكز اأ�شا�شا علـــى املهارات  البدنية التي تنطـــوي على التن�شيق 
بـــني املّخ والن�شاط الع�شلي. و من خالل درا�شة املراجـــع فاإّنه من ال�شحيح القول اأّن هذا 
املجال مل يحظ بالدرا�شة الكافية مقارنة باملجال املعريف اأو  الوجداين. و ي�شيع ا�شتخدام 
املجـــال  النف�شحركـــي يف جماالت مثـــل املقّررات العلميـــة املختربّية، و العلـــوم ال�شحّية، 
والفّن، واملو�شيقى، و الهند�شة، و الدراما والرتبية البدنّية. و مل يتمّكن )بلوم( وفريقه من 
اإكمـــال البحوث يف املجال  النف�شحركي ب�شبب مـــا اأعلنوه من قّلة خربتهم يف تدري�ض هذه 
املهـــارات. و رغـــم ذلك، فاإّن عددا من املوؤّلفني بعدهم قامـــوا باإ�شدار ت�شنيفات خمتلفة 
 )Dave, 1970( )لو�شـــف تطّور املهارات  النف�شحركية. فعلى �شبيل املثال، اقرتح )ديف

الت�شل�شل الهرمي التايل والذي يتكون من خم�شة م�شتويات : 
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1. التقليد )Imitation(: و هو مراقبة �شلوك �شخ�ض اآخر ون�شخ هذا ال�شلوك. و هذه 
هي املرحلة االأوىل يف تعّلم مهارة معّقدة.

2. املعاجلـــة )Manipulation(: و هـــي القدرة على تنفيذ حـــركات معّينة عن طريق 
اّتباع االإر�شادات و ممار�شة املهارات.

3. الدقـــة )Precision(: يف هـــذا امل�شتـــوى يكـــون الطالـــب قادرا علـــى تنفيذ مهّمة 
باأخطاء قليلة و ي�شبح اأكرث دّقة حتى دون وجود امل�شدر االأ�شلي. فلقد مّت حتقيق 

املهارة و مّت حتقيق الرباعة من خالل دّقة و �شال�شة االأداء.
4.  التعب  احلركي )Articulation(: و هي القدرة على تن�شيق �شل�شلة من العمليات 
عـــن طريـــق اجلمع بـــني مهارتني اأو اأكـــرث. و ميكن تعديـــل االأمنـــاط لتتنا�شب مع 

متطّلبات خا�شة اأو حلّل م�شكلة معّينة.
5.  اآليـــة الأداء )Naturalisation(: و هـــي القدرة على اإظهار م�شتوى عال من االأداء 
ب�شكل طبيعّي )»من دون تفكري«(. فيتّم اجلمع بني املهارات و القيام بها بت�شل�شل 

و ا�شتمرارّية ب�شكل �شهل.
ـــح ال�شـــكل 3-10 الت�شل�شـــل الهرمـــي و بع�ـــض االأمثلـــة ملخرجات التعلـــم يف املجال   و يو�شّ

النف�شحركي.

 )Dave, 1970( صكل 10.3: الت�شنيف الذي  مّت تطويره يف املجال  النف�شحركي�
و بع�ض االأفعال الن�شطة امل�شتخدمة يف �شياغة خمرجات التعّلم يف هذا املجال.

تكّيــــف - وائم – قّدم - غرّي - رّتب – رّكب 
اأن�شئ  – �شّم -  – عايــــر  ابــــن  – وازن - 
- انقــــل - �شّمــــم - اك�شــــف - اأثبــــت - فّرق 
)باللم�ــــض( - فّكك - اأظهر – ا�شرح – قّد 
- قــــّدر - افح�ــــض - نّفذ - ثّبــــت -  اطحن 
- تعامل -  �شّخن - عالج – عّرف - ق�ض – 
رّم – قّلد – حاِك- اخلط – �شغل - نظم 
- اد )مبهــــارة( - اعر�ض - �شجل - �شذب 

- ار�شم – تفاعل - ا�شتخدم

5.  آلية األداء

4.  التعبير الحركي

3.  الدقة

2.  المعالجة 

1.  االتقليد   
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و يف وقـــت الحق، و�شع )�شيمب�شـــون( )Simpson, 1972( ت�شل�شال هرميا اأكرث تف�شيال 
يتكّون من �شبعة م�شتويات:

1. الت�سّور ) Perception(: و هو القدرة على ا�شتخدام االإ�شارات املر�شودة لتوجيه 
ن�شاط بدين.

2. ال�سبط )العقلي( )Set (mindset)(: و هو اال�شتعداد الّتخاذ م�شار عمل معنّي. 
و هذا قد ي�شمل اال�شتعداد العقلي و  البدين و العاطفي.

3. اال�شتجابة املوّجهة )Guided response(: و هي املحاوالت القائمة على التجربة 
و اخلطـــاأ من اأجل احل�شول علـــى مهارة بدنية. و هذا يوؤّدي مع املمار�شة اإىل اأداء 

اأف�شل.
4. الآلّيـــة )Mechanism(: و هـــي املرحلـــة الو�شطى يف تعّلم مهـــارة بدنية. فت�شبح 
اال�شتجابـــات التي مّت تعّلمهـــا اأكرث اعتيادية و ي�شبح من املمكن القيام باحلركات 

بثقة و كفاءة.
5. ال�ستجابات ال�سريحة املعّقدة )Complex Overt Responses(: يف هذا امل�شتوى 
ي�شبـــح من املمكن القيام باالأن�شطة البدنّية التـــي ت�شمل حركات معّقدة.  فت�شبح 
اال�شتجابـــات تلقائّيـــة و تتحّقـــق الرباعـــة عن طريـــق اأداء دقيق وبدرجـــة عالية من 

التن�شيق مع حّد اأدنى من اجلهد ال�شائع.
6. التكّيـــف )Adaptation(: يف هـــذا امل�شتوى تكون املهـــارات قد تطّورت ب�شكل جّيد 
و ميكـــن للفرد تعديل احلـــركات للتعامل مع حاالت امل�شكلـــة اأو لتنا�شب متطّلبات 

ة خا�شّ
7. الإبـــداع )Origination(: و هـــو امل�شتـــوى الـــذي تكون فيه املهـــارات متطورة جّدا 

بحيث تتيح االإبداع يف بع�ض احلاالت.

و قـــد و�شعـــت ت�شنيفـــات اأخـــرى يف املجـــال  النف�شحركـــي مـــن طـــرف بع�ـــض الباحثني 
 Ferris( )(. و قام من جهة اأخرى )فريي�ض( و )عزيزHarrow,1972;Dawson,1988(
ي�شا لطاّلب الهند�شة. and Aziz, 2005(بو�شع ت�شنيفات يف املجال  النف�شحركي خ�شّ

 و ب�شـــكل عـــاّم، فـــاإّن كّل الت�شنيفـــات املختلفـــة يف املجـــال  النف�شحركي ت�شـــف االنتقال من 
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املالحظـــة الب�شيطـــة اإىل اإتقان املهارات البدنية. و قد قام بع�ـــض املوؤّلفني بربط بع�ض االأوامر 
الفعلّية مب�شتويات معّينة يف الت�شل�شل الهرمي. اإاّل اأّن هذا امل�شتوى من التف�شيل هو يف احلقيقة 

خارج عن نطاق هذا الكتاب.

و فيما يلي بع�ض االأمثلة على خمرجات التعّلم يف املجال  النف�شحركي:
• اأعـــط تخديـــرا مو�شعّيـــا فّعاال يف الفـــّك ال�شفلي و الفـــّك العلوي و حـــّدد العوامل 	

املنا�شبة التي ميكن ا�شتخدامها.
• قم مبا ال يقّل عن ع�شر عمليات تخدير و قّيم اأداءك مع مدّر�شك.	
• �شف و عالج ما ال يقّل عن ع�شر �شور اإ�شعاعّية و قّيمها مع مدّر�شك.	
• اأثبت الكفاءة يف اإنعا�ض القلب و الرئتني.	
• اإ�شتخدم جمموعة من املعّدات لقيا�ض وظائف االأع�شاء الف�شيولوجية.	
• �شّغل جمموعة من االأجهزة املحّددة يف املقرر باأمان و بكفاءة يف خمترب الكيمياء.	
• اأدر بطريقـــة ناجحة و اآمنـــة - مع احلّد االأدنى من املخاطـــر للمري�ض وامل�شغل-، 	

عملّية االرت�شاح و التخدير الع�شبي املو�شعي.
• اإعر�ض منهجّية و نتائج امل�شروع البحثي يف تقرير �شفوي.	
• �شّمم مل�شقا جّيدا يلّخ�ض امل�شروع البحثي.	
• اإفح�ض املري�ض داخل الفم و خارجه.	
• اإ�شتخـــدم الربامـــج التاليـــة على نحـــو فّعـــال و مبهـــارة: MS Word و Excel و 	

.PowerPoint

• اأجر عملّية ت�شميد با�شتخدام تقنية التعقيم.	
• ار�شم املنحنى املمّيز للم�شّخة، و منحنى خّط االأنابيب، و نقطة الت�شغيل للم�شّخة 	

مع خّط االأنانيب و اأظهر كيف ميكن تغيري كّل منهما بطريقة عملّية.
• �شّجل انطباعا دقيقا عن الفم و حّدد جميع املالمح الت�شريحية ذات االأهمية.	
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5.3 مبادئ توجيهّية عاّمة ل�صياغة خمرجات التعّلم

هنـــاك قـــدر كبـــري مـــن املعلومـــات يف املراجـــع حـــول مـــا يعتـــرب اأف�شـــل ممار�شـــة عنـــد 
 Bingham,1990; Fry et al.,2000; Jenkins and( التعّلـــم  خمرجـــات  �شياغـــة 
Unwin,2001;Moon,2002 (. و ب�شكل عاّم فاإّنه من املفيد عند �شياغة  خمرجات التعلم 

الرتكيز على ما نتوّقع اأن يكون الطاّلب قادرين على القيام به يف نهاية املقّرر اأو الربنامج. 
و مـــن املهّم اأي�شـــا اأن يتّم التعبري عن خمرجات التعلم بعبـــارات ب�شيطة و وا�شحة بحيث 
تكـــون مفهومـــة ب�شكل وا�شح مـــن قبل الطـــاّلب و  املعلمني و الزمـــالء و اأ�شحاب العمل و 
املمتحنـــني اخلارجّيني. اإّن خمرجات التعّلم حتّدد التعّلم االأ�شا�شي للمقّرر، و بالتايل عند 
�شياغـــة خمرجات التعلـــم ملقّرر ّما، فاإّنه من املّتفق عليه عمومـــا اأّنه ينبغي حتديد املعيار 
االأدنـــى املقبول لتمكني الطالب من النجاح يف املقـــّرر. و نتيجة لذلك، فمن امل�شتح�شن اأن 
يكـــون لدينا عدد قليل مـــن خمرجات التعّلم االأ�شا�شّية بدال مـــن عدد كبري من خمرجات 
التعلـــم ال�شطحّية. و هناك ن�شيحـــة جّيدة يف املراجع فيما يتعلـــق بعدد خمرجات التعلم 
التي يجب اأن تكتب لكّل مقّرر. فعلى �شبيل املثال، اقرتح )مون( ) Moon,2002( »اأّنه من 
غـــري املحتمل اأن يكون هنـــاك اأكرث من ثمانية خمرجات تعّلم لكّل مقّرر. و يف حالة �شياغة 
اأكــــرث من ع�شرة خمرجات، فاإّننا رمّبا نقوم بتحديــــد تفا�شيل اأكرث من الالزم للمنهج و قد 
ت�شبــــح عملّية التقــــومي �شعبة التدبري«. اأّمــــا وحدة التطوير الرتبــــوي ملوّظفي جامعة و�شط 
اجنلـــرتا، فتن�ـــضّ على اأّنـــه »من امل�شتح�شـــن اأن يكون الهدف هـــو �شياغة اأربعـــة اإىل ثمانية 

 .)URL 7(»...خمرجات تعّلم لكّل مقّرر خا�ّض بك

اأّما )بينغهـــام( )Bingham,1999( فيو�شي باأّنه » ينبغي ملعظم املقّررات اأن حتتوي على 
خم�شـــة اإىل ت�شعة مـــن خمرجات التعّلم«. و من الوا�شح اأّن عـــدد خمرجات التعلم يعتمد 
 )Mclean and Looker, 2006( )اأي�شـــا على حجم املقّرر. و يو�شي )ماكلني( و )لوكري
باأّنـــه » ينبغـــي اأن تكون خمرجات التعّلم قليلة و مهّمة مبا يكفي لتكون قابلة للتذّكر و ذات 
مغزى. و ينبغي ملعظم املقّررات اأن تكون لديها خم�شة اإىل ع�شرة خمرجات«. وباخت�شار، 
فـــاإّن مقـــّررا بحوايل �شّتة خمرجات تعّلـــم مكتوبة بطريقة جّيدة يعتـــرب مثالّيا. و لكن اإذا 

وجدت نف�شك تكتب اأكرث من ت�شعة خمرجات تعّلم، فقد ذهبت بعيدا جّدا!

اإّن واحـــدة من اأهـــّم النقاط التي مّت الت�شديـــد عليها يف املراجع هي اأّنـــه يجب اأن ال تكون 
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خمرجـــات التعّلـــم جمّرد »قائمـــة رغبات« ملـــا على الطالـــب القيام به بعـــد االنتهاء من 
الن�شـــاط التعّلمـــي. اإّن خمرجات التعّلم يجـــب اأن تكون مو�شوفة ب�شـــكل ب�شيط و وا�شح و 
يجـــب اأن تكون قابلة للتقييم علـــى نحو �شحيح. )�شوف تتّم مناق�شة ال�شلة بني خمرجات 

التعّلم و التعليم و التقومي يف الف�شل الرابع(.

و كمـــا �شبق ذكـــره، فاإّن ت�شنيـــف )بلـــوم( )Bloom,1956( يعّد من اأكـــرث املراجع فائدة 
لل�شياغـــة اجلّيدة ملخرجـــات التعّلم. فالت�شنيـــف املذكور يوّفر قائمة جاهـــزة من االأفعال، 
وبالتـــايل فاإّنه يوّفر »جمموعة مـــن االأدوات« و املفردات الالزمة ل�شياغة خمرجات التعّلم. 
وهناك اّتفاق جّيد يف املراجع باأّنه يجب الرتكيز عند �شياغة خمرجات التعّلم على ا�شتخدام 

ح يف ما يلي: االأفعال الن�شطة و يجب جتّنب ا�شتخدام بع�ض امل�شطلحات كما هو مو�شّ
»اإّن الكلمة املفتاح هي فعل االأمر )افعل( و اإّن امل�شاألة الرئي�شية يف �شياغة 
 Jenkins and Unwin,( .»خمرجات التعّلم هي ا�شتخـــدام االأفعال الن�شطة

)2001; Fry et al., 2000

 »حـــاول جتّنب االأفعال الغام�شة مثل )افهم(، )اعرف(، )كن على علم 
(Bingham,1999( .»)ب( و )قّدر

»اإّن االأفعال امللمو�شة مثل )عّرف( اأو )طّبق(، اأو )حّلل( هي اأكرث فائدة 
يف التقـــومي من االأفعال مثـــل )تعّر�ض ل(،)افهم(،)اعـــرف( )كن على 

)Osters and Tiu,2003(.») دراية بـ
»اإّن االأفعـــال الغام�شـــة مثـــل )اعـــرف( اأو )افهم( لي�شت قابلـــة للقيا�ض 
ب�شهولة. قم با�شتبدالهـــا باالأفعال التالية: )حّدد(، )عّرف(، )�شف( اأو 

)اأثبت(«.
)British Columbia Institute of Technology,1996 (

»ينبغـــي توّخي احلـــذر من ا�شتخدام كلمات مثل )افهـــم( و)اعرف( اإذا 
كنـــت ال ت�شتطيع التاأّكد من اأّن الطاّلب �شوف يفهمون ما يعني معرفته اأو 

 )McLean and Looker,2006( ».فهمه يف �شياق معنّي
»اإن االأفعال املتعّلقة مبخرجات املعرفة مثل )اعرف(، )افهم(، و)قّدر( 
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متيـــل اإىل اأن تكـــون غام�شـــة نوعا ّمـــا، اأو اأّنهـــا ترّكز على عملّيـــة التعّلم 
التـــي قطعها الطاّلب بدال مـــن النتيجة النهائية لتلـــك العملّية، و بالتايل 
قـــم با�شتخدام اأفعال احلركة مثل )حّل(، )قّيـــم( و)حّلل( لالإ�شارة اإىل 

الطريقة التي ميكن للطالب اأن يثبت بها احل�شول على تلك املعرفة.
)UCE Educational and Staff Development Unit, URL 7(

»اإّن بع�ـــض االأفعال غـــري وا�شحة و خا�شعة لتف�شـــريات خمتلفة من حيث 
نوعّيـــة االأعمـــال التي حتّددها هذه االأفعال.  اإّن بع�ـــض هذه االأفعال تدعو 
اإىل �شلـــوك غري وا�شح ال ميكـــن اإدراكه اأو قيا�شه. و ينبغي جتّنب هذه االأنواع 
مـــن االأفعال مثل:)اعرف(، )كن على علم بــــ(، )قّدر(، )تعّلم(، )افهم(، 

)كن على دراية ب(«.
(American Association of Law Libraries, URL 3) 

و قد خّل�ض )مون( )Moon,2002( امل�شاكل الناجمة عن ا�شتعمال امل�شطلحات الغام�شة 
يف �شياغة خمرجات التعّلم على النحو التايل:

»هنـــاك خطاأ اآخر �شائع عند �شياغة خمرجات التعّلم و هو اأّنها قد ت�شري 
اإىل التعّلـــم ال اإىل  و�شف التعّلم.  فعلى �شبيل املثال فاإّن املخرج التايل قد 

مّتت كتابته بطريقة �شعيفة«: 
»عنـــد االنتهـــاء مـــن هذا املقـــّرر فاإّنه مـــن املتوّقع مـــن املتعّلـــم اأن يعرف 

ممار�شات ال�شالمة وال�شّحة للعمل املخربي. )امل�شتوى 1 كيمياء(«.
»ميكننا القول اأّن الطالب يعرف هذه املمار�شات فقط اإذا طلب منه اإظهار 
هـــذه املعرفة. فقد يطلـــب منه اأن يكتب تقريرا لالإجابـــة على االأ�شئلة، اأو 

يطلب منه �شرح لهذه املمار�شات �شفوّيا وهلّم جرا«.
(Moon, 2002 p. 66)

و قـــد اأو�شـــى )فـــري( و اآخـــرون )Fry et al.,2000( با�شتخدام »االأفعـــال الن�شطة التي 
ال لب�ـــض فيهـــا« اأثناء عملّية �شياغـــة خمرجات التعّلـــم و �شردوا اأمثلة كثـــرية من االأفعال 
املاأخـــوذة من ت�شنيف )بلوم(. و من اأجل اإظهار االختالفات بني املفردات امل�شتخدمة يف 
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�شياغة الغايـــات)aims( و االأخرى امل�شتخدمة يف �شياغة خمرجات التعّلم، قام املوؤّلفون 
ب�شرد اأمثلة على هذه االأفعال كما هو مبنّي يف اجلدول 2.3

 Fry( جــدول 2.3:  اأمثلة من االأفعال امل�شتخدمة ل�شياغـــة الغايات و خمرجات التعّلم
)et al.,2000

اأّما )غو�شلني( و )مون( )Gosling and Moon,2001( فقد قّدما امل�شورة املوجزة التالية 
ملن يريد �شياغة خمرجات التعّلم:

»قـــم با�شتخدام خمرجـــات تعّلم ب�شيطة، و ا�شتخـــدم غالبا جملة واحدة 
فقـــط بفعل واحد يف كل خمرج، و جتّنب امل�شطلحات التي ال داعي لها. و 
قد يكون يف بع�ض االأحيان من امل�شتح�شن ا�شتخدام اأكرث من جملة واحدة 

من اأجل و�شوح اأكرث«.

)Gosling and Moon,2001 P.20(

املخرجات الغايات
مّيز بني اعرف

اخرت افهم
رّكب حّدد
الئم قّدر
حّدد ا�شتوعب

حّل – طّبق – عّدد ت�شبح ملما
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و فيما يلي بع�ض املبادئ التوجيهية التي قد ت�شاعد يف �شياغة خمرجات التعّلم:
• ابداأ كّل خمرج تعّلم بفعل اأمر ن�شط يليه املفعول ثم العبارة التي تو�شح ال�شياق.	
• ا�شتخدم فعال واحدا لكّل خمرج تعّلم.	
• جتّنـــب امل�شطلحـــات الغام�شـــة مثل )اعـــرف(، )افهم(، و)تعّلـــم(، و)كن على 	

درايـــة بـ(، )تعّر�ض لـ(، )كن على بّينة(، )كن على علم(. و كما �شبقت مناق�شته 
يف الف�شـــل الثاين، فاإّن هذه االأفعال ترتبـــط باأهداف  التعليم بدال من خمرجات 

التعّلم.
• جتّنـــب اجلمـــل املعّقـــدة، و اإذا لـــزم االأمر قم با�شتخـــدام اأكرث مـــن جملة واحدة 	

ل�شمان الو�شوح.
• تاأّكد من اأّن خمرجات التعّلم يف املقّرر ترتبط باملخرجات العاّمة للربنامج. 	
• يجب اأن تكون نتائج التعّلم قابلة لالإدراك و القيا�ض.	
• تاأّكد من اأّن خمرجات التعّلم قابلة  للتقومي.	
• عنـــد �شياغة خمرجات التعّلـــم، بجب اأن ن�شع يف االعتبار االإطـــار الوقتّي لتنفيذ 	

هـــذه املخرجات. فهناك دائما خطـــر يف الطموح الزائد عنـــد �شياغة خمرجات 
التعّلـــم. ا�شاأل نف�شـــك اإذا كان من الواقعّي حتقيق نتائـــج التعّلم يف اإطار الوقت و 

املوارد املتاحة.
• اأثناء العمل على �شياغة خمرجات التعّلم، �شع يف اعتبارك كيف �شيتّم تقومي هذه 	

املخرجات، اأي كيف �شوف تعرف اإذا كان الطالب قد حّقق هذه املخرجات؟ . ففي 
حالـــة كانت خمرجات التعّلـــم وا�شعة النطاق، فاإّنه قد يكون من ال�شعب  تقوميها 
بفعالّية. اأما اإذا كانـــت خمرجات التعلم �شّيقة جّدا، فاإّن قائمة خمرجات التعّلم 

لة اأكرث من الالزم. قد تكون طويلة و مف�شّ
• قبـــل و�شـــع ال�شيغـــة النهائّية ملخرجـــات التعّلم، اطلـــب من زمالئـــك و رمّبا من 	

الطالب ال�شابقني راأيهم فيما اإذا كانت خمرجات التعّلم لها معنى.
• عنـــد �شياغة خمرجات التعّلم، حاول جتّنب اإثقال القائمة مبخرجات التعّلم التي 	

تنتمـــي اإىل االأ�شفل يف ت�شنيـــف )بلوم( )مثل املعرفة والفهم يف املجال املعريف(. 
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وحاول حمل الطالب على ا�شتخدام ما تعّلموه من قبل عن طريق اإدراج خمرجات 
التعّلـــم التـــي تنتمي اإىل االأعلـــى يف ت�شنيف )بلـــوم( )مثل التطبيـــق و التحليل و 

الرتكيب و التقومي( .

و قد جرى العرف عند �شياغة خمرجات التعلم ملقّرر ّما، اأن ت�شبق قائمة خمرجات 
التعّلم عبارة مثل »عند اإكمال هذا املقرر بنجاح، ينبغي للطالب اأن يكونوا قادرين على«.

و يعر�ـــض اجلدول 3.3 مثاال ملخرجـــات تعّلم كتبتها الدكتورة )اإديث الني( من كلية 
. )RD3003 كورك اجلامعية ملقرر )طب االأ�شنان الرتميمي

جدول 3.3: خمرجات التعّلم ملقّرر درا�شي يف طب االأ�شنان الرتميمي.

عند اإكمال هذا املقرر بنجاح، ينبغي للطاّلب اأن يكونوا قادرين على:
• فح�ض املري�ض من داخل الفم و خارجه.	
• و�شـــع خّطة العـــالج املنا�شبة ا�شتنادا اإىل فهم املر�ـــض و ا�شتنادا اإىل توّقعات 	

احتماالت النجاح.
• حتديد ت�شّو�ض ال�شّن واإرجاع ال�شّن اإىل �شكله الوظيفي بعد اإزالة الت�شّو�ض.	
• ت�شجيـــل انطبـــاع دقيق عـــن الفم و حتديـــد جميـــع امليـــزات الت�شريحية ذات 	

االأهمّية. 
• ت�شميم طقم اأ�شنان جزئي مع الّدعم و االحتبا�ض املنا�شبني.	
• التقـــدمي الناجـــح – و بطريقة اآمنة مع احلّد االأدنى مـــن املخاطر للمري�ض و 	

امل�شغل- لالرت�شاح و التخدير الع�شبي املو�شعي.
• التوا�شل مع املر�شى و الزمالء بطريقة منا�شبة.	
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و فيما يلي مثال اآخر على خمرجات التعّلم كتبها الدكتور )نويل بريتون( ملقّرر  )االقت�شاد 
EC1102( يف كلية كورك اجلامعية.

جدول 4.3: خمرجات التعّلم ملقّرر درا�شي يف االقت�شاد.

عند اإكمال هذا املقّرر بنجاح، ينبغي للطاّلب اأن يكونوا قادرين على:

• التعّرف على املوؤ�ّشرات الرئي�شية لال�شتثمار يف �شوق االأ�شهم.	

• و�شف املوؤ�ّشرات االقت�شادّية الرئي�شّية و التمييز بينها.	

• تف�شري الدخل القومي االأيرلندي و ح�شابات االإنفاق.	

• التفريق بني ال�شيا�شة النقدّية و املالّية.	

• اإجـــراء احل�شابـــات االقت�شاديـــة التـــي تتيـــح للمتعّلـــم اأن يـــدرك املفاهيـــم 	
االقت�شادية بو�شوح اكرب.

• انتقاد قرارات امليزانّية با�شتخدام املعايري االقت�شادية.	

• اإن�شاء ح�شابات ال�شركة و ن�شب املحا�شبة و تف�شريها.	

• �شياغـــة ال�شيا�شات املنا�شبـــة يف امليزانّية ا�شتجابة للتغـــرّيات يف دورة العمل 	
التجاري.

• تقييم �شيا�شة احلكومة املالّية.	

و يحتوي امللحق 2 على اأمثلة اأخرى من خمرجات التعّلم ملقّررات اإ�شافية.
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و من جهة اأخرى فاإّن اجلدول5.3 يحتوي على قائمة  تدقيق  �شت�شاعدك على التاأّكد اأّنك 
كتبت خمرجات التعّلم وفقا للمبادئ التوجيهّية القيا�شّية.

جدول5.3: قائمة تدقيق ملخرجات التعّلم:

• هـــل قمت بالرتكيز علـــى املخرجات و لي�ض على عملّية التعّلم؟ مبعنى اآخر هل 	
قمـــت بالرتكيز على ما �شي�شتطيع الطـــاّلب  اإظهاره بدال  من الرتكيز على ما 

فعلته اأثناء التدري�ض؟

• هل قمت ببدء كّل خمرج تعّلم بفعل ن�شط؟	

• هل ا�شتخدمت فعال و احدا اأو اأكرث لكّل خمرج؟	

• هـــل قمت بتجّنـــب امل�شطلحات مثل »اعـــرف« و »افهم« و »تعّلـــم« و »كن على 	
دراية ب« و  »تعّر�ض اإىل« و »كن على بّينة« و »كن على و عي« ؟

• هل املخرجات قابلة لالإدراك و للقيا�ض؟	

• هل املخرجات قابلة  للتقومي؟	

• هل ا�شتخدمت املخرجات من خمتلف م�شتويات ت�شنيف )بلوم(؟	

• هل كّل املخرجات تتوائم مع اأهداف و حمتوى املقّرر؟	

• هل لديك العدد املنا�شب للمخرجات؟ )ت�شعة خمرجات كحّد اأق�شى(	

• هل من الواقعي حتقيق املخرجات يف اإطار الوقت و املوارد املتاحة؟	

ح يف اجلدول 6.3 قد ي�شاعدك  يف معرفة كيف مّت تطوير خمرجات التعلم   اإّن املثال املو�شّ
االأ�شا�شية  ملقّرر معنّي.
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جدول 6.3: مثال لتطوير خمرجات التعّلم االأ�شا�شّية

عنوان املقّرر: جراحة االأ�شنان – ال�شنة اخلام�شة لطاّلب طّب االأ�شنان 

DS 5001 :رمز املقّرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )اإلينور �شوليفان(.

عند اإكمال هذا املقّرر بنجاح، ينبغي للطاّلب اأن يكونوا قادرين على ما

يلي يف كّل واحد من املجاالت التالية.

املجال املعريف 
• ا�شتذكار الت�شريح و الوظائف االأ�شا�شّية للراأ�ض و الرقبة.	
• و�شع اخلطوط العري�شة للم�شّببـــات املر�شّية واالأعرا�ض والت�شخي�ض وعالج 	

اأمرا�ض الفم و الوجه .
• و �شـــع قائمـــة للخطـــوات املّتبعة يف تقييـــم املري�ض، مبا يف ذلـــك االإجراءات 	

املّتبعة الختبارات حمّددة.
• تطبيق هذا الّن�شق لت�شجيل �شامل حلالة مري�ض غري م�شاهد.	
• تلخي�ض املعلومات ذات ال�شلة ب�شاأن الو�شع الراهن ل�شكوى/حالة مري�ض.	
• ترتيب االختبارات املنا�شبة.	
• اإظهار القدرة على تف�شري االختبارات و التقارير.	
• تقييم جميع املعلومات املتاحة و املعرفة الإن�شاء الت�شخي�ض التفريقي.	
• و�شـــع خّطة العالج املنا�شـــب و تربير االقرتاح مع �شـــرورة االأخذ يف االعتبار 	

توّقعات املري�ض و حدود اإمكانّياته.
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 املجال  الوجداين
• تدبري املر�شى الذين يعانون من اآالم الوجه و اأمرا�ض الفم و الوجه.	
• التمييـــز بني املر�شى الذيـــن ميكن/ ال ميكن عالجهم باأمـــان من قبل طبيب 	

عاّم لالأ�شنان.
• تطوير مهارات التوا�شل اجلّيد )اللفظي وغري اللفظي(.	
•  اإتقـــان املهارات املطلوبة للتعامل مـــع ق�شايا الطّب ال�شرعي و رهاب االأ�شنان 	

وتقدمي امل�شورة ال�شّحّية.
• اإثبات ال�شلوك املهنّي و احلوكمة ال�شريرّية اجلّيدة.	
•  اإظهـــار اال�شتطاعـــة على التقديـــر وامل�شاركة يف امل�شاريع التـــي تتطلب العمل 	

اجلماعّي.
•  اإدارة الطلبات املتناف�شة يف الوقت املنا�شب، مبا يف ذلك التعّلم الذاتّي والّنقد 	

الذاتّي.

 املجال  النف�صحركي
• تقدمي الو�شفة و القدرة على معاجلة ال�شور االإ�شعاعّية لالأ�شنان.	
• اإدارة التخدير املو�شعّي باأمان.	
• تنفيذ العملّيات اجلراحّية ال�شّنية و ال�شنخّية االأ�شا�شّية.	
• تقدمي و�شفات االأدوية املنا�شبة.	
• اإتقـــان املهـــارات الرئي�شّيـــة املطلوبـــة الإدارة امل�شاعفـــات اجلراحّيـــة القبلّية 	

والبعدّية.
• اإدراك و تقييم و اإدارة حاالت طوارئ االأ�شنان ب�شكل منا�شب.	
• اإدراك و اإدارة حاالت الطوارئ الطّبية ب�شكل منا�شب.	
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ح يف  و مـــن خـــالل امل�شودة اأعـــاله، مّت حتديد خمرجـــات التعّلـــم االأ�شا�شّية كما هـــو مو�شّ
القائمة التالية:

عند اإكمال هذا املقّرر بنجاح، ينبغي للطاّلب اأن يكونوا قادرين على:

• اإتقـــان املهارات املطلوبة للت�شجيل ال�شامـــل للحالة، و تقدمي امل�شورة ال�شّحية 	
واملعرفة بالق�شايا الطّبية و القانونية.

• تلخي�ض املعلومات ذات ال�شلة ب�شاأن الو�شع الراهن للمري�ض من اأجل اإن�شاء 	
الت�شخي�ض التفريقّي.

• و�شـــع خّطة العالج املنا�شـــب و تربير االقرتاح مع �شـــرورة االأخذ يف االعتبار 	
توّقعات املري�ض و حدود اإمكانّياته.

•  ترتيب االختبارات املنا�شبة و اإظهار القدرة على تف�شري االختبارات والتقارير.	

• تقدمي التخدير املو�شعي باأمان و اأداء العملّيات اجلراحّية االأ�شا�شّية ال�شّنية و 	
ال�شنخّية بطريقة مهنّية تظهر االلتزام االإكلينيكي اجليد.

• اإدراك و تقييـــم و اإدارة حاالت الطوارئ الطّبّية و خدمات طّب االأ�شنان ب�شكل 	
منا�شب.

• التمييـــز بـــني املر�شى الذين ميكن / ال ميكن عالجهـــم باأمان من قبل طبيب 	
عاّم لالأ�شنان.

• اإدارة الطلبات املتناف�شة يف الوقت املنا�شب، مبا يف ذلك التعّلم الذاتي و النقد 	
الذاتي.

• اإتقـــان االإدارة العالجّيـــة و الدوائّيـــة للمر�شى باآالم الوجـــه و اأمرا�ض الفم و 	
الوجه.
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 6.3 خمرجات التعّلم املّت�صلة بالربنامج

اإّنه كما �شبق ذكره، ينبغي اأن تكون خمرجات التعّلم قابلة للتقييم، و مبعنى اآخر ينبغي اأن 
تكون مكتوبة بطريقة ت�شمح باختبار ما اإذا كان الطالب قد حّقق املخرج اأم ال . اإّن قواعد 
�شياغة خمرجـــات التعّلم املّت�شلة بالربامج هي نف�شها املت�شلـــة باملقّررات. فالتوجيهات 
العامـــة يف املراجـــع تو�شي باأن يكون هنـــاك خم�شة اإىل ع�شرة  خمرجـــات تعّلم للربنامج 
وباالإ�شافـــة اإىل ذلك ينبغي االكتفاء باإدراج احلّد االأدنى من خمرجات التعّلم االأ�شا�شية. 
و يف امللخ�ض فاإّن خمرجات التعّلم للربنامج يجب اأن ت�شف املعارف االأ�شا�شّية و املهارات 
و امليـــول التي مـــن املزمع اأن يكون خريجو الربنامج قادرين على  اإظهارها. و عند �شياغة 
ةبالربامج، يقـــرتح )مـــون( ) Moon, 2002( اأن يكتب نوعان  خمرجـــات التعّلـــم اخلا�شّ
مـــن خمرجات التعّلـــم. اأّما النوع االأّول مـــن خمرجات التعّلم في�شـــري اإىل تلك املخرجات 
التـــي ميكـــن اأن تقّيم اأثناء الربنامج، اأي يف اإطار املقـــّررات املختلفة. اأّما النوع الثاين من 
خمرجـــات التعّلم فقـــد ال يتّم تقييمها على االإطـــالق و لكّنها قد تعطـــي موؤ�ّشرا الأ�شحاب 
العمـــل و وكاالت اأخرى على م�شتوى االأداء العملي الذي �شيتمّيز به اخلّريجون عند اإكمال 
الربنامـــج. اإّن هـــذه املخرجـــات »الطموحة« اأو »املرغـــوب فيها« ت�شـــري اإىل ما ميكن اأن 
يحّققـــه طالـــب ذو م�شتوى جّيد عند اإكمـــال الربنامج. و ميكن تلخي�ض هـــذا الو�شع على 

النحو التايل:

»مـــن املهّم اأن نالحظ اأّن هناك اختالفـــات وا�شحة يف طبيعة خمرجات 
ة باملقـــّررات. اإّن خمرجات الربنامج  الربامـــج و خمرجات التعّلم اخلا�شّ
تكتب لطالـــب منوذجي اأو متو�شط امل�شتوى وقد تكـــون طموحة، و بالتايل 
قـــد ال تكون قابلة لالختبار املبا�شر. فعلى �شبيل املثال قد ت�شري خمرجات 
الربنامـــج  اإىل بع�ض جماالت التعّلم التي تعـــرّب عن نتائج جتربة الطالب 
يف امل�شاركة يف الربنامج، على اأ�شا�ض اأّن الكّل ) الربنامج( قد يكون اأكرب 

)Moon,2002 P.142 (.»)من جمموع اأجزائه )املقّررات

ـــة بالربنامج، من امل�شتح�شـــن اأن ال يتّم بب�شاطة  و عنـــد �شياغـــة خمرجات التعّلم اخلا�شّ
ة باملقّررات و و�شعهـــا يف الربنامج.  اإّن الربنامج يف  جتميـــع كّل خمرجـــات التعّلم اخلا�شّ
الواقع هو اأكرب من جمموع وحداته التدري�شية. فعلى �شبيل املثال قد تكون بع�ض خمرجات 
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الربنامـــج مبالغا فيها مثل �شياغـــة الفر�شّيات، و حتليل البيانـــات و ا�شتخال�ض النتائج. 
وقـــد يتـــّم ت�شمني الربنامج بع�ض املخرجات الطموحة كمـــا مّت ذكره من قبل. و باالإ�شافة 
اإىل ذلك، عندما تكون هناك مقّررات اختيارية �شمن الربنامج، قد تكون هناك مهارات 
م�شرتكـــة بـــني جميع الطاّلب على الرغـــم من حقيقة اأّنهم قد در�شـــوا مزيجا خمتلفا من 

.)Dillon and Hodgkinson,2000( املقّررات

ة بالربنامج، من ال�شائع ا�شتخدام عبارة اأّولّية مثل  و عند �شياغة خمرجات التعّلم اخلا�شّ
»عند اإكمال الربنامج، من املتوّقع اأن يكون الطالب قادرين على ... «. و يتبع هذه العبارة 

الئحة خمرجات التعّلم وفقا للمبادئ التوجيهّية التي ذكرت للمقّررات من قبل .

و �شنعر�ض فيما يلي على �شبيل املثال بع�ض خمرجات التعّلم لربنامج درجة املاج�شتري يف 
علوم احلا�شب االآيل )URL 8( كما هي مذكورة يف اجلدول 7.3.

جدول 7.3: مثال ملخرجات التعّلم لربنامج احلا�شب االآيل لطاّلب الدرا�شات العليا:

عند اإكمال هذا الربنامج، من املتوّقع اأن يكون الطاّلب قادرين على:
• تنفيذ حّل امل�شاكل يف البيئات االأكادميّية و ال�شناعّية.	
• ا�شتخدام نظم حا�شوبية كبرية و اإن�شاوؤها و معاجلتها.	
• العمل بفعالّية كع�شو يف فريق.	
• تنظيم م�شروع للبحث العلمي اأو ال�شناعي و متابعته.	
• كتابـــة الر�شائل اجلامعية و التقارير علـــى م�شتوى مهني، اأي ما يعادل �شفات 	

االأوراق العلمية املن�شورة.
• اإعداد  وتقدمي حلقات درا�شية على م�شتوى مهني.	
• تنفيذ اإدارة الوقت ب�شكل م�شتقّل و فّعال. 	
• ا�شتخـــدام جمموعة كاملة من مهارات تكنولوجيـــا املعلومات و اإظهار م�شتوى 	

عال من املعرفة بالكمبيوتر.
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و فيما يلي مثال اآخر على بع�ض خمرجات التعّلم لربنامج احل�شول على درجة يف الهند�شة 
كما هو وارد يف اجلدول 8.3.

جدول 8.3: مثال ملخرجات التعّلم لربنامج البكالوريو�ض يف الهند�شة.

عند اإكمال هذا الربنامج، من املتوّقع اأن يكون الطاّلب قادرين على:
• ا�شتقـــاق و تطبيق احللـــول ا�شتنادا اإىل املعرفـــة بالعلوم، و العلـــوم الهند�شية 	

والتكنولوجيا و الريا�شيات.

• حتديد امل�شكالت الهند�شية و �شياغتها و حتليلها و حّلها.	

• ت�شميـــم نظـــام اأو مكـــّون اأو عملّيـــة لتلبية االحتياجـــات املحـــّددة و لت�شميم 	
التجارب و اإجرائها و حتليل البيانات و تف�شريها.

• �شات املتعّددة مـــع القدرة على 	 العمـــل بفعالّية كفـــرد، و يف الفـــرق و التخ�شّ
اال�شطالع بالتعّلم امل�شتمّر مدى احلياة.

• التوا�شل الفّعال مع املجتمع الهند�شي و مع املجتمع ككّل.	

و يو�شـــي بع�ض الكّتاب با�شتخدام نوع من اخلرائـــط )ال�شبكات( للم�شاعدة يف احل�شول 
علـــى ملحـــة عاّمة عن كيفّية تغطيـــة خمرجات التعّلـــم �شمن خمتلف املقـــّررات الدرا�شّية 
ح ال�شكل 11.3 مثاال لتغطية خمرجات التعّلم  املتاحة �شمن الربنامج )URL 10(. و يو�شّ

للربنامج يف املقّررات الدرا�شية. 
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مقّرر 4 مقّرر 3 مقّرر 2 مقّرر 1 خمرج التعّلم للربنامج

X X خمرج 1

X X خمرج 2

X X خمرج 3

X خمرج 4

X خمرج 5

X X X خمرج 6

ح مثاال ملخرجات الربنامج و عالقتها مبخرجات املقّرر �صكل 11.3: خريطة تو�شّ

و عنـــد �شياغة خمرجات التعّلـــم للربامج، من املهّم التاأّكد )متـــى كان ذلك ممكنا( من 
ة بالهيئات املهنّية يف خمرجات الربنامج. دمج خمرجات التعّلم اخلا�شّ

و �شيجد القارئ يف املرجع )URL 11( اأمثلة اأخرى ملخرجات التعّلم ملوا�شيع اأخرى.



الفصل الرابع
كيف ترتبط خمرجات التعّلم بالتدري�س و التقومي؟

»اإذا كان علـــى الطـــاّلب تعّلـــم املخرجـــات املرجّوة بطريقـــة فّعالة و معقولة، فـــاإّن املهّمة 
االأ�شا�شّيـــة للمدّر�ـــض هي �شمان م�شاركة الطاّلب يف االأن�شطـــة التعليمية التي من املحتمل 
اأن تـــوؤّدي بهم اإىل حتقيـــق تلك املخرجات ... ما يفعله الطالب يف حتديد ما يتّم تعّلمه هو 

اأكرث اأهّمية مّما يفعله املعلِّم«.

)Shuell,1986(
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1.4 مقّدمة

 �شبق اأن راأينا يف اجلزء 5.3 اأّنه عند �شياغة خمرجات التعّلم، من املهّم كتابتها بطريقة 
ت�شمـــن قابلّية املخرجـــات للتقييم. و قد اأّكـــد )مـــون( )Moon,2002( بو�شوح على هذه 

النقطة عند مناق�شة اأهمّية �شياغة خمرجات التعّلم التي ميكن تقييمها:

»بالتاأكيد، يجب اأن تكون جميع خمرجات التعّلم قابلة للتقييم، و بكلمات 
اأخـــرى ينبغي كتابتها بحيث جتعل من املمكـــن اختبار ما اإذا كان الطالب 

حّقق اأو مل يحّقق املخرج.«
)Moon,2002 P.75(

و مـــن الوا�شح �شرورة توّفر اأداة اأو تقنيـــة للتقييم من اأجل حتديد مدى حتّقق املخرجات 
التعليميـــة. اإّن االأمثلة على تقنيات التقـــومي املبا�شر ت�شمل ا�شتخدام االمتحانات الكتابية، 
و العمـــل يف م�شـــروع، و  احلقائـــب التعليميـــة)Portfolios(، و نظام الدرجـــات  بالتقدير 
 ،)Reflective journals(و الر�شائـــل العلمية و الدوريات التفاعليـــة )Rubrics( اللفظـــي
وتقومي االأداء، و ما اإىل ذلك. اأّما اأمثلة اأ�شاليب التقومي غري املبا�شرة فت�شمل اال�شتبيانات 
املوّجهة الأرباب العمل، و املقارنة مع املوؤ�ّش�شات املماثلة، و اال�شتبيانات املوّجهة للخّريجني 

ال�شابقني، و معّدالت النجاح يف الربنامج، و حتليل املناهج الدرا�شية، الخ.

اإّن التحـــّدي الـــذي يواجهـــه  املعلمون هو �شمان وجـــود توافق بني كّل من طـــرق التدري�ض 
وتقنيات التقومي، و خمرجات التعّلم. اإّن الربط بني املخرجات التعليمية و التقومي و التعّلم 
�شي�شاعـــد على جعل التجربة العاّمة للتعّلم اأكرث �شفافّية و ذات مغزى للطاّلب. و قد اأ�شار 
)رام�شـــدن( )Ramsden,2003( اإىل اأّن االأدّلـــة التي مّت جتميعهـــا من  تقوميات مقّررات 
الطاّلب تبنّي اأّن توّقعات الطاّلب ملا هو مطلوب منهم ميّثل جزءا بالغ االأهمّية من فعالّية 
تعّلـــم الطاّلب. اإّن عـــدم الو�شوح يف هذه اجلوانـــب غالبا ما يقـــرتن بالتقوميات ال�شلبية 
و�شعوبـــات التعّلم، و �شعـــف اأداء الطاّلب. و قـــد اأو�شى )توهـــي() Toohey,1999( باأّن 
اأف�شل و�شيلة مل�شاعدة الطاّلب على فهم كيفّية حتقيق خمرجات التعّلم هي  و�شوح تقنيات 
ومعايـــري التقومي. وفيما يخ�ّض التعليم والتعّلم، هناك توازن ديناميكّي بني ا�شرتاتيجيات 
التدري�ض من جهة و خمرجات التعّلم و التقومي من جهة اأخرى. و من املهّم اأن تعك�ض مهام 

التقومي خمرجات التعّلم الأنه من وجهة نظر الطاّلب فاإّن التقومي هو املنهج.
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»مـــن وجهـــة نظـــر الطـــاّلب فـــاإّن التقـــومي هـــو الـــذي يحـــّدد دائمـــا املنهـــج الفعلـــّي« 
 .)Ramsden,2003(

)Biggs, 2003b( )و ميّثل هذا الو�شع  ال�شكل التو�شيحي 1.4 الذي و�شعه )بيغز

�صكل 1.4 : متثيل للت�شّورات املختلفة للمدّر�ض و الطالب

التعليم من اأجل الفهم
االجناز

 الغايات 
ادوات التقومي

ربريك�ض
االأهداف
امل�شاءلة 
املقايي�ض

التقومي من اأجل التعلم

التعليم من اأجل الفهم

التقومي وخمرجات التعلم

 
املعلِّم

الأن�سطة التدري�سية  التقومي التوقعات: الأهداف  خمرجات التعّلم املرغوبة 
           املتعّلم          

التوّقعات:  التقومي  الأن�سطة التدري�سية     املخرجات 

) Biggs, 2003( صكل 1.4: تو�شيحات خمتلفة ملفاهيم الطالب واملعلِّم�

و لتاأكيـــد هـــذه النقطة فاإّن )بيغز( )Biggs, 2003( يوؤّكـــد على ال�شلة الوثيقة بني املنهج 
والتقومي على النحو التايل:

»بالن�شبـــة للمعّلم فاإن التقومي هـــو املرحلة االأخـــرية يف ت�شل�شل االأحداث 
لعملّيـــة التعليـــم- التعّلـــم، و اأّمـــا بالن�شبة للطالـــب فاإّن التقـــومي ياأتي يف 
املقّدمة. و اإذا انعك�ض املنهج يف التقومي، كما يدّل على ذلك ال�شهم النازل، 
فـــاإّن االأن�شطة التعليمية للمعّلم و االأن�شطة التعّلمية للمتعّلم �شيّتجهان نحو 
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نف�ـــض الهدف، و بالتايل عنـــد التح�شري للتقومي �شيتعّلـــم الطاّلب املنهج 
.)Biggs , 2003( »الدرا�شي

و ال ي�شتطيـــع املـــرء االإفراط يف التاأكيد على اأهمية التقومي يف التدري�ض و يف عملية التعّلم. 
و كمـــا مّتت االإ�شارة اإليه من قبـــل )Ramsden,2003( فاإّنه من وجهة نظر الطاّلب يعترب 
التقـــومي  هو نف�شه املنهـــج. فالطاّلب �شوف يتعّلمون ما يعتقدون اأّنـــه �شيتّم تقييمهم فيه، 
و لي�ـــض ما يغّطيـــه املنهج اأو حّتى ما غّطته املحا�شرات!. اإّن القـــول املاأثور اأّن »التقومي هو 

الذيل الذي يجّر الكلب« �شحيح جّدا.

و مبـــا اأّن التقـــومي هو القّوة الدافعـــة للتعّلم، يجب اأن يكون وا�شحـــا يف اأذهاننا نوع التعّلم 
الـــذي نريـــده من طاّلبنا بحيـــث ت�شاعد مهـــاّم التقومي التـــي ن�شعها على حتقيـــق التعّلم 
ح يف ال�شكل 2.4 قد يكـــون عونا يف تو�شيح اخلطوات  املطلـــوب. اإّن الر�شـــم البياين املو�شّ

املّتبعة يف تطوير و حت�شني و تقييم خمرجات التعّلم.
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�صــكل2.4 : خريطة تلخ�ض اخلطـــوات املت�شّمنة يف تطوير و حت�شـــني خمرجات التعّلم 
وتقوميها.

حتديد  غايات و اأهداف املقّرر

�صياغة خمرجات التعّلم با�صتخدام 
الر�صادات القيا�صية. 

تطوير ا�صرتاتيجية للتدري�س و للتعّلم متّكن 
الطالب من حتقيق خمرجات التعّلم.

ت�صميم طريقة التقومي لختبار ما اذا كانت 
خمرجات التعّلم قد حتّققت. 

اذا كان �صرورّيا قم بتغيري حمتوى املقّرر و 
التقومي على �صوء التغذية الراجعة. 
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2.4: ربط خمرجات التعّلم و التعليم والتقومي 

غالبـــا مـــا يتّم ت�شنيف التقومي اإىل تقومي تكويني )Formative( اأو تقومي جمعي اأو  نهائي 
)Summative(. و يعـــرف التقـــومي التكوينّي علـــى اأّنه التقومي من اأجـــل التعّلم. و يو�شف 
اأي�شـــا باأّنه »التقومي الذي يت�شّمـــن كّل االأن�شطة التي ي�شطلع بها املعّلمون، و التي ي�شطلع 
بهـــا الطالب يف تقييـــم اأنف�شهم، و التي تقّدم معلومات ال�شتخدامهـــا يف التغذية الراجعة 

لتعديل التدري�ض و اأن�شطة التعّلم التي ي�شاركون فيها«.

)Black and Williams,1998(

و بعبـــارات اأخـــرى فـــاإّن التقومي التكوينّي ي�شاعـــد يف اإخبار  املعلِّم والطـــاّلب كيف يجري 
تطـــّور الطـــالب. و يتّم التقومي التكويني عـــادة يف بداية الربنامج اأو خـــالل الربنامج. اإّن 
اأداء الطاّلب يف مهاّم التقومي  ي�شاعد املعّلم على اّتخاذ القرارات حول اجّتاه التدري�ض. 

و قـــد اأظهـــر بو�شـــوح )بـــالك( و )ويليامـــز() Black and   Williams, 1998 ( اأّنـــه عن طريق 
تقـــدمي التغذية الراجعـــة للطاّلب، ميكـــن اأن ي�شاعد التقومي التكوينّي علـــى حت�شني تعّلم 
الطـــاّلب و اأدائهم . فعلـــى �شبيل املثال، ميكن للتقييم التكوينـــي اأن ي�شمل دورات درا�شية 
بحيـــث يح�شل الطالب على التغذية الراجعة التي من �شاأنها اأن ت�شاعده يف حت�شني االأداء 
الالحـــق. و ميكن اأن ي�شمل التقومي التكويني اأي�شـــا املناق�شات بني  املعلِّم والطالب بحيث 

.)Brown and Knight, 1994( يتّم حتديد جماالت االهتمام

اإّن اخل�شائ�ض الرئي�شية للتقييم التكوينّي ت�شمل ما يلي: 

• حتديـــد خمرجـــات التعّلم من طرف  املعلمـــني و الطـــاّلب و حتديد املعايري 	
لتحقيق هذه املخرجات ؛

• توفري تغذية راجعة وا�شحة و غنّية و بطريقة فّعالة و يف الوقت املنا�شب؛ 	
• امل�شاركة الن�شطة للطاّلب يف تعّلمهم؛ 	
• التوا�شل اجلّيد بني  املعلم والطاّلب؛ 	
• ا�شتجابة  املعلم الحتياجات الطاّلب.	
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و كمثـــال على التقومي التكويني ميكـــن اأن يطلب من الطالب تقدمي عر�ض لبقية املجموعة 
مـــن ال�شـــّف. و هذا ميكـــن اأن ي�شاعد على تعزيز معـــارف الطالب و مهاراتـــه البحثّية، و 
مهـــارات االت�شال لديـــه و مهاراته التنظيمية. و يف حني ميكن ا�شتخدام التقومي التكوينّي 
كجـــزء من التقـــومي امل�شتمّر، اإاّل اأّنه ال يدرج عادة يف التقديـــر النهائي املمنوح للطالب. و 
يف الواقع، فاإّن العديد من الرتبويني يعتقد اأّنه ال ينبغي اإدراجه يف التقدير النهائي. فعلى 
 )Donnelly and Fitzmaurice, 2005( )شبيـــل املثال، يجادل )دونيلي( و )فيتزموري�ض�
باأّنـــه »من اأجل اأن يكون للطـــاّلب الفر�شة الق�شوى للتعّلم يف مقّرر، يجب اأن يكون هناك 
بع�ض اخليار لبع�ض التقومي التكويني الذي ال ي�شهم يف التقدير النهائي. و ميكن للطاّلب 
احل�شـــول علـــى التغذيـــة الراجعة التي �شت�شمح لهـــم مبعاجلة اأّية ثغـــرات يف معرفتهم اأو 

مهاراتهم«. 

و باخت�شـــار، فاإّن التقومي التكوينـــي هو جزء من العملّية التعليمّية بدال من عملّية التقدير 
) اإعطاء الدرجة(.

اأّمـــا التقـــومي اجلمعـــي اأو النهائـــّي فهـــو التقومي الـــذي يحاول تلخي�ض تعّلـــم الطاّلب يف 
مرحلـــة ّما من الوقت - عادة يف نهاية املقـــّرر اأو الربنامج. اإّن التقومي التلخي�شّي يو�شف 
باأّنـــه »التقـــومي يف نهاية املقّرر و يعنـــي يف االأ�شا�ض اأّنه التقومي الذي ينتـــج قيا�شا يلّخ�ض 
اإجنـــازات �شخ�ـــض ّما، و هو التقومي الذي لي�ض له ا�شتخدام حقيقي اآخر عدا و�شف ما مّت 
اإجنـــازه«)Brown and Knight,1994(. وهكذا، فـــاإّن ا�شتخدام التقومي التلخي�شّي يوّلد 
تقديرا )درجة( يعك�ض اأداء الطالب. و لالأ�شف، فاإّنه غالبا ما يقت�شر التقومي التلخي�شي 
علـــى جمـــّرد ورقة االمتحان التقليديـــة و غريها و ال ي�شمل جماالت اأخـــرى مثل امل�شاريع، 
و احلافظـــات اأو املقـــاالت. و ب�شبـــب طبيعـــة التقومي التلخي�شـــي فاإّنه ال ميكـــن تقييم كّل 
خمرجات التعّلم يف نف�ض الوقت و اإمّنا ال�شائع هو تقييم عّينة فقط من خمرجات التعّلم. 
و من الناحية النظرّية، فاإّن التقومي امل�شتمّر هو مزيج من التقومي التلخي�شي و التكوينّي. 
و عملّيـــا فـــاإّن التقومي امل�شتمّر يعنـــي يف كثري من االأحيـــان تكرار التقوميـــات التلخي�شّية 
مـــع ت�شجيـــل العالمات و لكن مع تقـــدمي القليل من التغذية الراجعة للطـــاّلب. و قد اأ�شار 
)بيغز( )Biggs, 2003a( اإىل اأّن مهاّم التقومي املختلفة مرتبطة باالأنواع املختلفة للتعّلم. 

و تتلّخ�ض هذه املهاّم يف اجلدول 1.4.
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)Biggs, 2003a( جدول 1.4: مهاّم التقومي و االأنواع املختلفة للتعّلم الذي يتّم  تقوميه

النوع الكرثاحتمال للتعلم الذي يتم  تقوميه طريقة التقومي 

 - ال�شرعة  تن�شيق   – ال�شوؤال  ا�شتطالع   - اال�شتظهار 
التنظيم - التطبيق 

نرث مو�ّسع -  نوع املقال
اختبار مقالة
كتاب مفتوح 

مترين
اختبارات توؤخذ للمنزل

االإدراك - اال�شرتاتيجية - الفهم - امل�شتويات الهرمية 
للفهم

اختبار مو�سوعي
متعّدد االختيارات

خمرجات مرّتبة

املهارات املحتاجة يف احلياة الواقعية
مهارات االت�شال

الرتكيز على ما له عالقة – التطبيق
اال�شتجابة بتفاعل

التفكري – التطبيق – معنى له عالقة
تطبيق - املهارات املهنية

التفكري - االبتكار- املخرجات غري املق�شودة

تقييم الأداء
تدريب 

ندوة - عر�ض
مل�شق
املقابلة

مواقف حرجة
م�شروع

املجاّلت العاك�شة
درا�شة احلالة - م�شائل

حمافظ
التغطية - العالقات

العالقات 
م�شتوى الفهم - معنى له عالقة 
تذّكر وحدات املعلومات - تغطية 
الفهم ال�شامل - تطبيق – تفكري

فهم االفكار االأ�شا�شية

تــقــيــيــمــات �ـــســـريـــعـــة )جمــمــوعــة 
كب ة(

ورقة ت�شتغرق دقيقة او ثالثة دقائق
اإجابة ق�شرية
ر�شالة ل�شديق

تقنيات احلذف
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و مـــن الوا�شح اأّن طريقة التقـــومي امل�شتخدمة يجب اأن تخترب ما اإذا كانت خمرجات التعّلم حتّققت 
اأم ال . و مـــن املثـــري لالهتمـــام، اأّنه تبنّي اأّن نطاق تقييم الطالب حمدود جـــّدا و اأّن حوايل 80٪ من 
التقومي يتّم يف �شكل مقاالت، و امتحانات و اأنواع خمتلفة من التقارير )Brown, 1999(. فعلى �شبيل 
املثـــال، يف درا�شـــة ملمار�شات التقومي يف جامعة دبلـــن )O’Neill, 2002( تبنّي اأّن عّينة ع�شوائية من 
83 ع�شو هيئة تدري�ض ت�شتخدم ما جمموُعه 256 تقييما اأي بن�شبة حوايل ثالثة تقييمات لكّل مقّرر. 
و مـــن جمموع هذه التقوميات، كانت الغالبية )84٪( تلخي�شّية واالأقّلّية )16٪( تكوينّية. اإّن تطوير 
الروابط بني خمرجات التعّلم، و ا�شرتاتيجّيات التعليم، و اأن�شطة الطالب و مهاّم التقومي هي عملّية 

تتمّيز بتحّد كبري للمدّر�ض. و قد ي�شاعد اجلدول 2.4 يف تطوير هذه الروابط.

جدول 2.4: ربط خمرجات التعّلم والتدري�ض و اأن�شطة التعليم والتقومي

التقومي الن�صطة التدري�صية 
والتعلمية خمرجات التعلم

اختبار نهاية املقّرر

 اختبارات متعّددة
الختيار

مقالت

تقييم عملي

تدريب

املمار�سة ال�سريرية

عر�ص

م�سروع

املحا�سرات

التمارين

املناق�سات

العمل املخري

العمل ال�سريري

العمل اجلماعي

الندوة

عر�ص جماعي مع الأقران

املعرفية:

العاطفية:

النف�صحركية:

املــعــرفــة   - ــــات  ــــب االإث
التطبيق   - الــفــهــم   -
 – ــــل  ــــي ــــحــــل ــــت ال  –
الــتــقــومي  - ــب  ــي ــرتك ال

املعتقدات  تكامل 
امليول و  االفكار  و 

البدنية املهارات  اكت�شاب 
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جدول 3.4: ربط خمرجات التعّلم والتدري�ض باأن�شطة التقومي ملقرر ED2100 يف برنامج 
البكالوريو�ض.

تقييم مقرر من ع�صرة 
�صاعات معتمدة

)الدرجة من 200(

الأن�صطة الّتعليمية 
والّتدري�صية خمرجات التعّلم

اختبار نهاية مقرر

حمفظة خلطط الّدرو�ض

)100 درجة(

حما�شرات )12(
متارين )6(

ــفــوف  مــالحــظــات الــ�ــشّ
مدر�ض  طــرف  مــن   )6(
علوم ذي خربة )املوجه(

املعرفية
• اإدراك املبادئ 	

االأ�شا�شية الإدارة 
ال�شّف و �شبطه 

وتطبيقها
• حتديد اخل�شائ�ض 	

االأ�شا�شية لتدري�ض 
العلوم بجودة عالية

• تطوير حمفظة �شاملة 	
خلطط الدرو�ض

)مر�شد(  موّجه  من  تقرير 
املدر�شة

تقرير يف نهاية امل�شروع

)50 درجة(

حــلــقــات  يف  املـــ�ـــشـــاركـــة 
ـــة يف  ـــّراجـــع ــة ال ــذي ــغ ــت ال
املــدر�ــشــة حتــت اإ�ــشــراف 

موّجه )4(
 )3( يف  اال�ــــــشــــــرتاك 
حلقات يف برنامج  التعّلم 
ــــران يف  ــم مــن االأق املــدّع
ــة )مـــثـــل جــامــعــة  ــع جــام

كوايج كورك(
ــعــر�ــض اجلــمــاعــي مع  ال

االأقران

 الوجدانية
• الرغبة 	 اإظــهــار 

لـــلـــتـــعـــاون مــع  
هيئة  اأعـــ�ـــشـــاء 
ـــ�ـــض يف  ـــدري ـــت ال

مدار�شهم 
• ـــــة 	 ـــــارك ـــــش ـــــ� امل

ـــاجـــحـــة يف  ـــن ال
تعّلمية  م�شاريع 
مــــدعــــمــــة مــن 

االأقران
التطبيق  عــلــى   االإ�ـــشـــراف 

الّتدري�شي

تقييم مهارات الّتدري�ض

)50 درجة(

التدري�ض   على  تطبيقات 
مبعدل  اأ�ــشــابــيــع   6 ملـــدة 

�شاعتني يف كّل اأ�شبوع

عمل خمربي

 النف�سحركية
• مــهــارات عر�ض 	 اإظــهــار 

جّيدة يف ال�شفوف
• املــخــربي 	 ــعــمــل  ال اآداء 

بطريقة اآمنة و ناجعة
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اإنـــه من املهم التاأّكـــد اأّن طريقة التقومي تقوم مبهاّم التقومي ب�شـــكل منا�شب. وقد ال تكون 
هنـــاك طريقة واحدة منا�شبة جلميع خمرجات التعّلـــم، و بالتايل قد يكون من ال�شروري 

اختيار عدد من اأ�شاليب التقومي املختلفة.

و يو�شـــح اجلدول رقم 3.4 تطبيق اجلدول املذكور اأعاله )جدول 2.4( على  املقّرر رقم 
ED2100  يف برنامج البكالوريو�ض )تربية (يف كلية كورك اجلامعية. 

 اإن م�شتوى التفا�شيل اأعاله لي�شت، بطبيعة احلال، �شرورية يف  و�شف كل املقررات ولكن 
قد يكون مفيدا اإن�شاء جدول مثل ما ورد اأعاله عند ت�شميم املقررات اأو مراجعتها .

 و قد اأ�شار )بيغز( )Biggs, 2003( اإىل عملية الّربط هذه باعتبارها عملّية تت�شمن نوعا 
مـــن املواءمة البّنـــاءة )constructive alignment(. وهذا يعني اأّن ت�شميم املنهج يقت�شي 
اأن تكـــون االأن�شطـــة التعليمية واأن�شطة التعّلم ومهاّم التقـــومي مت�شقة مع خمرجات التعلم. 
ـــح نوع التعّلم وما يفعلـــه الّطالب.اأما جزء املواءمة  اإن جـــزء البناء )constructive( يو�شّ
ح ما يفعله املعّلم. وي�شري )بيغز( اإىل اأّنه يف نظام تعليم جيد، تكون  )alignment(  فيو�شّ

طريقة التدري�ض واأن�شطة التعّلم واأ�شلوب التقومي مت�شقة متاما لدعم تعّلم الطالب. 

»عندمـــا تكـــون هناك مواءمـــة بني ما نريـــد، وكيف نعّلمـــه وكيف ميكننا 
تقييمـــه فاإنه من املرّجح اأن يكون التدري�ـــض اأكرث فعالية ... اإن النظريات 

)Biggs, 2003( .»التقليدية للتدري�ض جتهل م�شاألة املواءمة هذه

يّت�شح مّما �شبق، وجود ثالثة جماالت اأ�شا�شية مت�شمنة يف املواءمة البّناءة الأّي مقّرر:

 1. التعريف الوا�شح ملخرجات التعّلم.

2. اختيار اأ�شاليب التعليم والتعلم املنا�شبة لتحقيق خمرجات التعلم.

3. تقييم خمرجات التعّلم وفح�ض مدى تطابقها مع ما كان ُيق�شد منها.
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3.4 معايري التقومي و خمرجات التعّلم

 راأينـــا يف اجلزء 5.3 اأّن خمرجات التعلم حتّدد احلّد االأدنى من املعايري املقبولة لتمكني 
الطالـــب مـــن النجاح يف مقرر مـــا. اأما الطالب الذي لديه م�شتـــوى اأعلى من احلد االأدنى 
فيمكـــن متييز اأدائه من خالل تطبيق معايري الّدرجـــات )Grading criteria(. اإن معايري 
الدرجات هي عبارات ت�شري اإىل ما يجب على الطالب فعله لتحقيق درجات اأعلى يف مقّرر 
مـــا. و ت�شاعـــد هذه العبارات علـــى التمييز بني م�شتويـــات االأداء عند الطالـــب. و بالتايل 
فلكي تكون هذه املعايري وا�شحة بالن�شبة اإىل الطالب، ُينتظر منهم اأن يعملوا على حتقيق 

م�شتويات  اأداء اأعلى يف املقررات.

  اإّن منـــح الطالـــب تقديرا معينا ال يوّفر تغذية راجعة كافية عـــن اأدائه  الأّن التقدير ي�شري 
بب�شاطـــة اإىل امل�شتـــوى العام لقـــدرات الطالب. و هذا التقدير العـــام ال يحّدد اأي�شا نقاط 
 Grading( القـــوة وال�شعف يف خمرجات تعلـــم معينة. ولكن اإذا مّت ربط نظـــام الدرجات
system( مـــع دليـــل للنتائـــج )Scoring guide(، فقد ي�شبح و�شيلـــة مفيدة جّدا لتحديد 

املجـــاالت التي حتتاج اإىل حت�شني. اإّن دليل النتائج الذي ُي�شتخدم غالبا يف عملية التقومي 
ي�شـــار اإليـــه بالتقدير اللفظـــي  )Rubric(. اإّن الروبريك هـــي اأداة تقييم ت�شتخدم لو�شف 
املعايـــري امل�شتخدمـــة يف عملية  تقييم الطالب. و ب�شكل عاّم، فـــاإّن كل روبريك هي عبارة 
عـــن جمموعة مـــن املعايري والعالمـــات اأو الدرجـــات املرتبطة بهذه املعايـــري. وهكذا فاإّن 
الروبريـــك ي�شاعد على تعريـــف معايري نظام التقومي عن طريق و�شـــف االأداء عند نقاط 

خمتلفة على مقيا�ض التقومي.

ح اجلدول 4.4 مثاال لتقدير لفظي  م�شتخدم  يف اأحد خمرجات التعّلم للمقّرر الدرا�شي   و يو�شّ
ED6001 لربنامج املاج�شتري يف علوم الرتبية. وملزيد من التفا�شيل حول التقدير اللفظي   

 ميكن للقارئ الرجوع اإىل املوقع  االإلكرتوين الذي �شّممه )Mullinix(  من جامعة مومنوث
.)URL 12 (
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 جدول 4.4: ربط خمرجات التعلم مبعايري التقومي

مي
اأداة التقو

خمرج التعلم
ر�سب

اجتاز
 درجة 2:2

 درجة 1:2
درجة 1

 اال�ــــــشــــــتــــــخــــــدام
  ال�شعيف للمراجع
 والــذي يظهر عدم
 الــقــدرة على توليد
 االأدلــــــــة بــطــريــقــة
حتليلية مــن اأجــل

 
 �شياغة ا�شتنتاجات

وا�شحة

 اال�ــــــشــــــتــــــخــــــدام
  املــحــدود للمراجع
 والــذي يظهر قدرة
 مقبولة على توليد
 االأدلــــــــة بــطــريــقــة
حتليلية مــن اأجــل

 
 �شياغة ا�شتنتاجات

وا�شحة

جليد
 اال�شتخدام ا

 لــلــمــراجــع  والـــذي
 يظهر قــدرة جيدة
 على توليد االأدّلـــة
حتليلية

 بــطــريــقــة 
 مـــن اجـــل �شياغة
 ا�ــــشــــتــــنــــتــــاجــــات

وا�شحة

جليد
 اال�شتخدام ا

  جـــــــدا لـــلـــمـــراجـــع
 والــذي يظهر قدرة
 عــالــيــة عــلــى توليد
 االأدّلـــــــــة بــطــريــقــة
حتليلية مــن اأجــل

 
 �شياغة ا�شتنتاجات

وا�شحة

 اال�شتخدام املتميز
 لــلــمــراجــع  والـــذي
 يظهر قدرة متميزة
 على توليد االأدّلـــة
حتليلية

 بــطــريــقــة 
 مــن اأجــــل �شياغة
 ا�ــــشــــتــــنــــتــــاجــــات

وا�شحة

 عند االنتهاء بنجاح
 مــــن هـــــذا املـــقـــرر
 ينبغي على الطالب
 اأن يكونوا قادرين

على:

 تــلــخــيــ�ــض االأدّلــــــة
 من مــراجــع  تعليم
 الـــعـــلـــوم لــتــدعــيــم

حجة معينة





الفصل الخامس:
 خمرجات التعّلم و الكفاءات 

    »اإن العالقـــة بـــني خمرجـــات التعلـــم و  الكفاءات م�شاألـــة معّقدة، وهـــي مو�شوع بع�ض 
النقا�ض وكثري من االرتباك«. 

)Adam, 2004(
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1.5 مقدمة

اإّن هنـــاك خلـــط كبـــري يف املراجـــع االأدبيـــة فيمـــا يتعلـــق مبعنـــى م�شطلـــح الكفـــاءات 
)Competences - Competencies( والعالقـــة بني  الكفـــاءات وخمرجات التعّلم. لقد 
ركـــزت عملية بولونيا ب�شفـــة خا�شة على خمرجات التعلم، و معظم البلدان تقوم  بو�شف 
براجمهـــا ومقرراتهـــا با�شتخـــدام خمرجـــات التعلـــم. ومع ذلـــك، يتم يف بع�ـــض البلدان 
ا�شتخدام م�شطلح  الكفاءات اإىل جانب م�شطلح خمرجات التعلم. و يحاول هذا الف�شل 
تو�شيح/ بيان العالقة بني خمرجات التعليم و الكفاءات من خالل م�شح ما كتب حول هذا 

املو�شوع وو�شع بع�ض التو�شيات ب�شاأن ا�شتخدام مفهوم  الكفاءات.

2.5  الكفاءة: حماولت للتعريف

عـــب اإيجاد تعريـــف دقيـــق مل�شطلح  الكفـــاءة. ويلخ�ـــض الباحـــث )وينرتتون(  مـــن ال�شّ
)Winterton et al., 2005( الو�شع ،ب�شكل جيد، على النحو التايل:

»هنـــاك ت�شو�ـــض ونقا�ض �شديـــدان ب�شاأن مفهـــوم  الكفاءة حيـــث انه من 
امل�شتحيـــل حتديد اأو اإيجاد نظرية متما�شكـــة اأو التو�شل اإىل تعريف قادر 
علـــى اال�شتيعـــاب والتوفيق بني الطـــرق املختلفة التي يتـــم ا�شتخدام هذا 

),.winterton et al, 2005 ( . »امل�شطلح فيها

 ويعلـــق )اآدم( ) Adam, 2004( علـــى هذه امل�شاألة بقولـــه » اإّن البع�ض ينظر اإىل املو�شوع 
مـــن زاويـــة �شّيقة و يربط  الكفـــاءة باملهـــارات املكت�شبة من خالل التدريـــب فقط«. و مّت 
ترديـــد هذه النقطة من جانب )براون( و )فار�ـــض( )Brown and Ferris,1995( الّلذين 
ـــا على »اأن م�شطلـــح  الكفاءة يقوم علـــى االأرجح بتعوي�ض مفهوم املهـــارات واإن كان  ن�شّ
ذلـــك علـــى م�شتـــوى اأكرث تطـــورا، و لكن هذا ال يجعل فهـــم ما هي  الكفـــاءات اأمرا �شهال 
   Training( بال�شـــرورة، فمـــا بالك باالعرتاف بهـــا«.  اأما وكالـــة التدريب يف اململكة املتحـــدة

Agency,UK,1989( فتعرف  الكفاءة على النحو التايل:

»اإن مقايي�ـــض التطـــور يجب اأن ت�شتند على مفهـــوم الكفاءة  و التي تعرف 
باأنهـــا اال�شتطاعة على اأداء االأن�شطة داخل مهنـــة معينة. اإن  الكفاءة هي 
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مفهوم وا�شع يج�شد اال�شتعداد لنقل املهارات واملعرفة اإىل مواقف جديدة 
داخل جمـــال املهنة. اإن  الكفاءة ت�شمل ميـــزات تنظيم العمل والتخطيط 
له و االبتـــكار والتعامل مع االأن�شطة غري الروتينيـــة. وت�شمل اأي�شا ميزات 
الكفاءة ال�شخ�شية الاّلزمة يف مكان العمل للتعامل مع الزمالء و املديرين 

)Training Agency UK, 1989 (.»و العمالء

اأمـــا دليـــل امل�شتخدمـــني) ECTS, 2005( فاإّنه ياأخـــذ نظرة وا�شعة جـــدا للكفاءة وي�شف 
امل�شطلـــح باأنـــه »مزيج ديناميكي مـــن امليزات واال�شتعـــداد وامليـــول. واإن هدف الربامج 
التعليمية هو تعزيز هذه  الكفاءات. وتت�شكل هذه  الكفاءات يف خمتلف الوحدات الدرا�شية 
و يتـــم تقييمها على مراحل متعـــددة. و قد تنق�شم اإىل كفـــاءات ذات �شلة بحقل الدرا�شة 

وكفاءات عامة م�شرتكة مع اأي مقرر«. 

بحيـــث  عاّمـــا  كونـــه  يف  تتمثـــل  التعريـــف  هـــذا  يثريهـــا  التـــي  االإ�شكاليـــة  اإن   
وزمـــالوؤه  )ميلـــر(  اأمـــا  دقيـــق.  نحـــو  علـــى  الكفـــاءة  مفهـــوم   و�شـــف   ي�شعـــب 
)Miller et al,1988 ( فقـــد اأ�شـــاروا اإىل اإمكانيـــة تعريف م�شطلـــح  الكفاءة يف اجتاهني 
عند مناق�شتهم املفهوم يف جمال التمري�ض . فقد عّولوا يف االجتاه االأّول على وجهة النظر 
ال�شّيقة ف�شاَوْوا بني الكفاءة واالأداء، اأي اال�شتطاعة على اأداء مهام التمري�ض. و يف االجّتاه 
الثاين، تبّنوا نظرة اأو�شع  فعّرفوا الكفاءة على اأ�شا�ض »البناء النف�شي«، الذي يتطلب تقييم 
ا�شتطاعة املمر�ض اأو املمر�شة على دمج املهارات املعرفية والوجدانية و  النف�شحركية عند 
تقـــدمي الرعاية ال�شحّية. وي�شري )ميلر( و زمالوؤه اإىل كـــرثة تعريفات  الكفاءة بحيث اأّن 
»تعريفات امل�شطلح تتعّدد بعدد امل�شتخدمني له«. اأما )وولف( )Wolf,1989( فيعرب عن 
راأي مفـــاده اأن الكفاءة هي »اال�شتطاعة على االأداء ح�شب املعايري املتوقعة من املوظفني« 
واأن تعريفـــات الكفاءة هي التي » حتدد طبيعة الـــدور اأو االأدوار املهنية التي يتم اأداوؤها « 
وهذه التعريفات قد تكون �شيقة جدا اأو وا�شعة اإىل درجة اأّنها ت�شمل جمموعة من االأدوار 
املختلفـــة. و يناق�ض املوؤلف م�شاألة كـــون الكفاءة لي�شت �شيئا ّما ميكن اإدراكه ب�شكل مبا�شر 

ولكنها مكوّنة من عدد من املجاالت املختلفة.

اأمـــا جمل�ـــض التعليم العـــايل و التدريب يف اأيرلنـــدا )HETAC( فانه يتبّنـــى نظرة وا�شعة 
املدى مل�شطلح  الكفاءة وي�شفها من حيث اإظهار املعارف واملهارات وتطبيقها يف املواقف 

االإن�شانية:
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»اإن التطبيـــق العملي للمعرفة و / اأو املهارة يتطلب تعلما اأبعد من املعرفة 
االأوليـــة. اإن اخلا�شية الفريـــدة  للكفاءة هي  االإظهـــار الفعلي واخلالق و 
ا�شتخـــدام املعرفة واملهـــارة يف املواقف االإن�شانية. وميكـــن اأن ت�شمل هذه 
املواقف احلـــاالت االجتماعيـــة واملدنية، وكذلك مواقـــف مهنية حمددة. 
وتعتمـــد القـــدرة على امليـــول والعواطف و القيـــم و�شعور الكفـــاءة الذاتية 
للمتعلـــم، ف�شـــال عن املعرفـــة امل�شرحـــة واالإجرائية. اإن  الكفـــاءة ت�شري 
اإىل عمليـــة اإدارة تطبيـــق املعرفـــة على جمموعة من املهـــام وعادة ما يتم 
احل�شـــول على الكفاءة  من خالل املمار�شـــة والتفكري. وقد تكون جوانب 
االأداء يف بع�ض احلاالت معتمدة على اخل�شائ�ض الفطرية للفرد. و بقدر 
اأنه ال ميكن تعلم مثل هذا االأداء فانه اأي�شا ال ميكن تعريفه على اأنه تعلم. 
اإن الكفاءة ت�شمل اأي�شا مدى متكن املتعلم من االعرتاف بق�شوره و اأي�شا 
خطته لتجاوز هذا الق�شور من خالل مزيد من التعلم. وعالوة على ذلك، 
ففي حني ميكن  و�شف املعارف واملهارات االأ�شا�شية ب�شكل م�شتقل اإىل حد 
مـــا عن ال�شياق، فانه من اأجـــل  و�شف  الكفاءة ال بد من الن�ض ب�شراحة 
علـــى جمموعة من ال�شياقات التي ميكـــن للمتعلم اأن يثبت كفاءته فيها. و 
بالتـــايل فان خمرجات   الكفاءة  ميكن �شياغتها على ال�شكل التايل: »يف 

نطاق معني من الظروف، �شوف يكون املتعلم قادرا على ....«.
)HETAC, 2006 (

وباالإ�شافـــة اإىل و�شف  الكفايات بعبـــارات عامة، فان HETAC ي�شنف  الكفاءات  يف عدد من 
املجاالت املختلفة التي ميكن تلخي�شها على النحو التايل:

• الكفـــاءة – ال�ســـياق: اإن ن�شـــرات HETAC ت�شف هذه   الكفاءة  من حيث املواقف 	
االإن�شانية، �شواء منها املهنية اأو االجتماعية اأو املدنية العامة. وتوفر هذه الن�شرات 
ال�شيـــاق الـــذي يتم فيه ا�شتخدام املعارف واملهـــارات الأغرا�ض عملية. وال �شك اأن 
العمـــل ب�شـــكل م�شتقل و فّعال يف اأو�شاع اأو �شياقـــات معقدة غري حمددة وال ميكن 

التنّبوؤ بها يتطلب م�شتويات اأعلى من التعّلم.

• الكفاءة – الدور: ت�شف HETAC هذه   الكفاءة  من حيث دور الفرد بعد ان�شمامه 	
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اإىل جمموعـــة ّما، اإذ ُيطلـــب منه اأن يتبني اأدوارا منا�شبـــة داخل املجموعة. وهذا 
يتطلـــب تطبيق مهارات اجتماعية وفهم ملهاّم املجموعة. وترتبط امل�شتويات العليا 
مـــن هذه   الكفاءة  بلعـــب اأدوار متعددة باالإ�شافة اإىل االأدوار التي تتطلب القيادة 
واملبادرة واال�شتقاللية. وترتبط اأي�شا بامل�شاركة يف جمموعات تتميز بدرجة اأكرب 

من التعقيد والتنوع الداخلي.

• الكفـــاءة - تعّلـــم كيفية التعّلم: ت�شف HETAC هذه  الكفاءة من حيث اأنها ت�شمل 	
مدى اإدراك الفرد واعرتافه بق�شوره احلايل يف املهارة واملعرفة والكفاءة و خطته 
لتجـــاوز هـــذا الق�شور من خالل مزيـــد من التعلـــم. اإن تعلم كيفيـــة التعلم يعني 
القدرة علـــى املراقبة وامل�شاركة يف التجارب اجلديـــدة واال�شتخال�ض واالحتفاظ 

باملعاين من هذه التجارب.

• الكفاءة – الب�س ة: تو�شف هذه  الكفاءة من قبل HETAC على اأنها اال�شتطاعة 	
علـــى االنخراط يف الفهم والوعـــي املتزايد التعقيد، داخليـــا وخارجيا، من خالل 
عمليـــة التفكـــري يف التجربـــة. اإن  الكفـــاءة - الب�شرية تنطوي علـــى التكامل بني 
فـــروع اأخرى من املعرفـــة و املهارة  والكفـــاءة مع ميول املتعلـــم، ودوافعه، وقيمه، 

ومعتقداته، واأ�شلوبه املعريف و�شخ�شيته.

اأمـــا )نـــريي( )Neary, 2002( في�شري اإىل اأن التعريفات املختلفة  الكفاءة  لي�شت �شديدة 
التحديـــد ولكنه يرى اأنها توؤ�ّشر على ما هو متوقع مـــن حيث م�شادر االأدّلة على  الكفاءة. 

ويذكر الباحث اأن م�شطلح  الكفاءة وا�شع وي�شمل عددا من املجاالت:

»�شيكـــون من العبـــث اقرتاح  تعريف واحد للم�شطلح. اإن  الكفاءة  ت�شمل 
جمـــاال وا�شعا مـــن املعارف وامليول واأمناط ال�شلـــوك التي ميكن اإدراكها و 
التي ت�شكل جميعا اال�شتطاعة على تقدمي خدمة مهنية حمددة. اإن الفرد 
الكفـــوء ميكنه القيام بعديد املهاّم ب�شكل �شحيـــح )ولكن لي�ض بال�شرورة 
بهـــا كّلها(، والتـــي يتطلب الكثري منهـــا نظريات املعرفـــة و مبادئ العلوم 
االجتماعية اأو فهم العوامل االجتماعية والثقافية التي توؤّثر على البيئة. اإّن 

الكفاءة بهذا املعنى ت�شمل اأي�شا اعتماد دور مهني يقدر حياة االإن�شان«.
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وهناك م�شروع بعنوان �شبط الهياكل التعليمية يف اأوروبا بداأ العمل فيه يف عـــــــــام 2000 
) URL 6(.  ويف هذا امل�شروع، يتم تعريف م�شطلح  الكفاءة على النحو التايل:

»متثـــل  الكفـــاءات مزيجـــا ديناميكيـــا من املعرفـــة،و الفهـــم واملهارات، 
واال�شتطاعـــات. واإن تعزيـــز  الكفاءات هـــو مو�شوع الربامـــج التعليمية«

.)Tuning, URL 6(

 و ي�شف امل�شروع ثالثة اأنواع من  الكفاءات العامة:

• الكفاءات االأدواتية: وهي اال�شتطاعات املعرفية و املنهجية و التكنولوجية واللغوية.	

• الكفاءات بـــني االأ�شخا�ض:و هي اال�شتطاعات الفردية مثـــل املهارات االجتماعية 	
)التفاعل االجتماعي والتعاون(.

• الكفاءات اجلهازيـــة: و هي اال�شتطاعات واملهارات املتعلقة بنظم باأكملها )مزيج 	
مـــن الفهـــم و احل�شا�شيـــة واملعرفـــة، واالكت�شـــاب ال�ّشابـــق للقـــدرات االأدواتيـــة و 

ال�شخ�شية املطلوبة(.

 و ي�شـــرد امل�شروع اأمثلـــة متعددة للكفاءات العامـــة مثل: القدرة علـــى التحليل والرتكيب، 
والقـــدرة على التعّلم وحّل امل�شـــكالت، والقدرة على تطبيق املعرفـــة يف املمار�شة العملية، 
والقدرة على التكيف مع املواقـــف اجلديدة، والوعي باجلودة، و مهارات اإدارة املعلومات، 
والقدرة على العمـــل ب�شكل م�شتقل، والقدرة على التنظيم والتخطيط، والّتوا�شل ال�شفوي 

واملكتوب بالّلغة االأ�شلية/ االأّم ومهارات التعامل مع االآخرين.

 ويف ا�شتبيـــان اأعّده امل�شروع، ُطلب من امل�شاركـــني االأكادمييني القيام برتتيب �شبع ع�شرة  
كفاءة عامة ح�شب االأهمية. و كانت النتيجة كما هو مو�شح يف اجلدول رقم 1.5.
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جدول 1.5:  الكفاءات العاّمة
�شات. 1. القدرة على العمل يف فريق متعدد التخ�شّ

2. تقدير التّنوع والتعّددية الّثقافية.
3. املعرفة االأ�شا�شية مبجال الّدرا�شة.

4. املعرفة االأ�شا�شية مبجال املهنة.
5. اإمكانية التحليل والرتكيب.

6. اإمكانية تطبيق املعرفة يف املمار�شة العملية.
7. اإمكانية توليد اأفكار جديدة )االإبداع(.
8. اإمكانية التكيف مع االأو�شاع اجلديدة.

9. اإمكانية التعلم.
10. مهارات النقد والنقد الذاتي. 

11. اتخاذ القرار.
12. مهـــارات احلو�شبـــة االأّولية )معاجلـــة الن�شو�ض وقواعـــد البيانات وغريها من 

املرافق(.
13. االلتزام االأخالقي.

14. مهارات التعامل مع االأ�شخا�ض. 
15. معرفة لغة ثانية.

16. الّتوا�شل ال�شفوي والكتابي بالّلغة االأم.
17. املهارات البحثية.

 ومـــن املثـــري للده�شة التنّبـــه اإىل اأّن العديد من هـــذه  الكفـــاءات ذات طبيعة عامة 
ي�شُعـــب فهم املق�شود منهـــا. و من دون هذا التو�شيح، فاإن  تقومي هذه  الكفاءات �شيكون 
�شعبـــا للغايـــة اإن مل يكن م�شتحيـــال. وباالإ�شافة اإىل ذلك، ال يبدو اأن هنـــاك اأي قواعد اأو 
مبادئ توجيهية ل�شياغة هذه  الكفاءات، فبع�شها مكتوب ب�شيغة »اال�شتطاعة«، و االآخر 
ب�شيغـــة »االإمكانية« والبع�ض االآخر مكتـــوب ب�شيغة »املهارات« و »االلتزام« بينما كتبت 

باقي  الكفاءات ب�شيغة »املعرفة«.
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3.5  الكفاءة من وجهة نظر وا�صعة و�صيقة 

عنـــد مناق�شـــة اإطار مفهومي  للكفاءة املهنيـــة، راأى )جارفي�ـــض()Jarvis,1985( اأن حتليل مفهوم  
الكفاءة ميكن اأن ي�شاعد يف توفري االأ�شا�ض الذي ميكن اأن يبنى عليه منهج ما، ويقرتح ثالثة عنا�شر 

مكونة له:

�شـــات االأكادمييـــة ذات ال�شلة، والعنا�شـــر  النف�شحركية  1.   املعرفـــة وفهـــم التخ�شّ
واملهارات ال�شخ�شية، والقيم االأخالقية.

2.   املهارات الالزمة الأداء التقنيات  النف�شحركية والتفاعل مع اأع�شاء هذا الدور.

3.  امليـــول التي تـــوؤدي اإىل املعرفة وااللتـــزام املهني، واال�شتعداد للعـــب الدور بطريقة 
مهنية.

ويرى )نريي( )Neary,2002( اأّن الو�شف املذكور اأعاله منا�شب وي�شري اإىل اأن »املمار�شني  
واملعلمـــني يرون اأن  الكفـــاءة هي اأكرث من املعرفة واملهـــارات. اإن القيم والتفكري النقدي، 
واحلكم املهني، و�شياغة امليول، واإدماج النظريات من العلوم االإن�شانية والعلوم هي اأي�شا  

كفاءات«.

 وناق�ض )كابيل( واآخرون )Capel,1997(  الكفاءات املتوقعة من املعّلمني املوؤّهلني حديثا 
يف انكلـــرتا وويلـــز. و يبـــدو وا�شحا من الالئحة التـــي ن�شرت  للكفـــاءات اأن وزارة الرتبية 
والتعليـــم ومكتـــب ويلـــز يعتمـــدان يف نف�ض الوقـــت نظرة وا�شعـــة و اأخرى �شيقـــة لتعريف  

الكفاءات كما هو مو�شح يف اجلدول 2.5.

جدول 2.5: بع�ض االأمثلة على  الكفاءات املتوقعة من املعلمني املوؤهلني حديثا يف اإنكلرتا 
وويلز )اإدارة التعليم ومكتب ويلز، 1992(.
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 معرفة املو�صوع

 ينبغي للمعلمني املوؤهلني حديثا  اأن يكونوا قادرين على اإظهار:
• فهمهـــم للمعـــارف و املفاهيـــم و املهارات اخلا�شـــة باملو�شوعـــات املتخ�ش�شة 	

وفهمهم ملكان تواجد هذه املوا�شيع يف املناهج املدر�شية.
• املعرفـــة والفهـــم للمنهـــج الوطنـــي واالأهـــداف املرجـــوة وبرامـــج الدرا�شة يف 	

املو�شوعـــات التـــي يتـــم اإعدادها للتدري�ـــض، اإىل جانـــب فهم اإطـــار املتطلبات 
القانونية.

• عمـــق املعرفـــة باملو�شـــوع وات�شاعها اإىل اأبعد مـــن برامج الدرا�شـــة و  وو�شفات 	
االمتحانات يف املدر�شة.

 تطبيق املو�صوع

 ينبغي للمعلمني املوؤهلني حديثا اأن يكونوا قادرين على:
• اإنتـــاج خطـــط متما�شكة للدر�ـــض تاأخذ يف االعتبـــار النهج الوطنـــي واالأهداف 	

املرجوة و �شيا�شات املناهج الدرا�شية يف املدر�شة.
• �شمان اال�شتمرارية والتطور يف املوا�شيع داخل ال�شفوف وبينها.	
• و�شع توّقعات منا�شبة للتالميذ.	
• توظيـــف جمموعة من ا�شرتاتيجيـــات التدري�ض املنا�شبـــة للم�شتويات العمرّية،  	

وقدرات و م�شتويات التح�شيل عند التالميذ.
• عر�ض حمتوى املو�شوع بلغة وا�شحة وبطريقة حمّفزة.	
• امل�شاهمة يف تطوير لغة التالميذ ومهارات االت�شال لديهم.	
• اإظهـــار اال�شتطاعـــة على اختيـــار املوارد املنا�شبـــة وا�شتخدامهـــا، مبا يف ذلك 	

تكنولوجيا املعلومات.
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 اإدارة ال�صّف 

ينبغي على املعّلمني املوؤّهلني حديثا اأن يكونوا قادرين على:
• تقريـــر ما هو منا�شـــب الأغرا�ـــض تعّلم معينة عنـــد تدري�ض جمموعـــات �شّفية 	

كاملة، اأو جمموعات تتكّون من �شخ�شني اأو تدري�ض اأفراد، و اإن�شاء بيئة هادفة 
ومنظمة للتالميذ واحلفاظ عليها.

• ا�شتحداث املكافاآت والعقوبات املنا�شبة وا�شتخدامها للحفاظ على بيئة تعليمية 	
فعالة.

• احلفاظ على اهتمام التالميذ وحتفيزهم.	

 ومـــن الوا�شـــح اأن بع�ـــض  الكفاءات املذكـــورة اأعاله هي عبـــارات ذات طابـــع عام )مثل 
»اإظهـــار فهم للمعارف واملفاهيم واملهارات«( وبع�شها تعترب خمرجات تعّلم )مثل »و�شع 
خطـــط الّدر�ض .... «، »تقدمي حمتوى املو�شـــوع ..«(. وبالتايل ن�شتنتج اأنه ميكن �شياغة  

الكفاءات ذات الرتكيز ال�شّيق على �شكل خمرجات تعّلم.

ـــاءة كــمــ�ــشــطــلــح وا�ـــشـــع  ـــف ـــك ـــم عــــن ا�ـــشـــتـــخـــدام مـــفـــهـــوم  ال ـــاج ـــّن اإن الـــّلـــبـــ�ـــض ال
واآخــــــــرون  دويل  طــــرحــــه  ـــــــذي  ال الــــو�ــــشــــف  يف  تـــو�ـــشـــيـــحـــه  مت  قــــد  �ـــشـــيـــق   اأو 

)Dooley et al.,2004(  لهذا امل�شطلح: 

»اإن املرتكـــزات ال�شلوكية املبنيـــة على اأ�شا�ض الكفاءة تعرف على اأنهـــا ا�شتطاعات االأداء 
الالزمة  الإظهار اكت�شاب املعرفة واملهارة واال�شتطاعة )القدرة(«. 

 و قـــد اأ�شـــار )وينتورتـــون( واآخـــرون )Winterton, 2005( اإىل اأّن هـــذا التعريف يعني اأن  
الكفاءة هي فرع من نف�شها!

 Van der Klink and( )ويف الوقـــت الـــذي ي�شف فيه الباحثان )فان دير كلينك( و )بون
Boon, 2002(  الكفـــاءة باأّنهـــا »مفهوم غام�ض« فاإنهما ي�شـــريان يف نف�ض الوقت اإىل اأّن 

»امل�شطلـــح مفيـــد، و ي�شّد الفجوة بني التعليم ومتطلبـــات الوظيفة«. و يعرب الباحثان عن 
راأي مفـــاده اأن م�شطلـــح  الكفـــاءة يف اململكة املتحـــدة ي�شري اإىل معايـــري االأداء للوظائف 
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واملهـــن مثل تلك التي اأعدت للموؤهالت املهنية الوطنية، وي�شري نف�ض املوؤلفني اأي�شا اإىل اأن 
م�شطلح الكفاءة يف الواليات املتحدة االأمريكية ي�شري اإىل »املهارات واملعرفة وخ�شائ�ض 
االأ�شخا�ـــض، يعنـــي ال�شفـــات و الّدوافع واملفهوم الذاتـــي الذي ي�شاهم يف متيـــز االأداء«. 
وهكـــذا، فـــاإن تف�شري م�شطلـــح  الكفاءة يبدو اأنـــه ال يعتمد فقط علـــى اآراء الكتاب الذين 

يناق�شون ذلك، ولكن يختلف اأي�شا من بلد اإىل اآخر.

  اإن معظم املهن التي ي�شتخدم فيها مفهوم  الكفاءة تبدو اأنها موجودة يف جمال التدريب 
املهنـــي كالتمري�ـــض و التدري�ض والعمـــل االجتماعي.  ثم اإن مفهوم  الكفـــاءة غالبا ما يتم 
ت�شمينه يف متطلبات االعرتاف باملوؤهالت اأو االنتماء اإىل منظمة ترخي�ض. ويف كثري من 
االأحيـــان، يتم قيا�ض الكفـــاءة من خالل تقييم بع�ض اأنـــواع »االأداء« يف مكان العمل. ومع 

ذلك، فاإّن )دير كلينك( و )بون( يحّذران من ربط  الكفاءات ح�شرا باملهارات:

»اإن املوّظفـــني لي�شـــوا م�شتعّدين دائما العتماد مفهـــوم التعليم القائم علـــى  الكفاءة. اإن  
املعلمـــني يخ�شون اأن اعتمـــاد مفهوم  الكفـــاءات �شيوؤدي اإىل الرتكيز فقـــط على املهارات 
املهنيـــة، وهذا قد يـــوؤدي اإىل التقليل من  الكفاءات الفكريـــة و / اأو االأكادميية يف املناهج 

الدرا�شية«

)Van der Klink and Boon, 2002(

 )Competency(والكفاية )Competence(4.5 الكفاءة

 Boam and Sparrow, 1992; Hendry, Arthur and Jones( ي�شتخدم بع�ض الكتاب اأمثال
Compe-( امل�شطلح االإنكليزي)1995; Mitrani, Dalziel and Fitt, 1992; Smith, 1993

tency( عند االإ�شارة اإىل الكفاءات املهنية. 

فعلى �شبيل املثال فان )مرتاين( واآخرون )Mitrani et al., 1992( ي�شريون اإىل الكفاية 
)Competency( باأنها »�شمة اأ�شا�شية للفرد وترتبط �شببيا باالأداء الفّعال اأو املتفوق يف 
 Competency و Competence وظيفة«. اإال اأن موؤلفني اآخرين يعتربون  اأّن امل�شطلحني

  . (Brown, 1993, 1994; McBeath, 1990) مرتادفان
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ويف الواقـــع، فـــاإن )مـــاك بيـــث( )McBeath,1990( ي�شـــري اإىل اأن م�شطلـــح الكفايـــات 
)Competencies( » ت�شميـــة جديـــدة ن�شبيـــا« مل تكـــن موجودة يف فهار�ـــض معظم كتب 
التنمية االإدارية املن�شورة حتى عام 1986. اأما )هارتل( )Hartle,1995( في�شف الكفاية  
باأنها »�شمة من �شمات الفرد التي تقود اإىل التفّوق يف االأداء الوظيفي«، وي�شري اإىل  الكفايات 
املرئيـــة من معـــارف ومهارات وكذلك  اإىل العنا�شـــر االأ�شا�شية مثل اخل�شائ�ـــض والدوافع. و 
يلخ�ض الباحث روؤيته مل�شطلح الكفايات بالقول اإّن » الكفايات هي ما يجعل االأ�شخا�ض فّعالني 
يف الـــّدور املنوط بهم«. و يربط )الكـــني( )Elkin,1990( م�شطلح الكفاءات باالأداء الوظيفي 
 )Cockerill,1989( )علـــى امل�شتوى اجلزئي و الكفايـــات ب�شمات االإدارة العليا. اأّمـــا )كوكريل
فاإّنـــه يقـــارن خمرجـــات  الكفـــاءات )Output Competences(  مثل مهـــارت العر�ض الفّعال 
 Winterton et al.,( مثـــل الثقـــة بالنف�ـــض )Input Competencies( مبدخـــالت  الكفايـــات

.)2005

 )Van der Klink and Boon, 2002( )وقـــد حـــاول الباحثان )فان دير كلينك(و  )بـــون
تتبع التف�شريات املختلفة ملفهوم الكفاية يف الّنظم التعليمية ملختلف البلدان:

»هناك خلط كبري بخ�شو�ض املق�شود من  الكفاية ... اأوال، ميكن مالحظة 
الفروق بـــني االأم ح�شب ال�شيا�شات التعليميـــة الوطنية واالأنواع املختلفة 
للعالقـــات بني التعليـــم و�شوق العمل، وكثري منها لهـــا اأ�شل تاريخي. ففي 
النهج الربيطاين ت�شري  اإىل اال�شتطاعة على تلبية معايري االأداء الوظيفي 
واملهني مثل تلك التي اأعدت للموؤهالت املهنية الوطنية يف اململكة املتحدة. 
ويف الواليات املتحـــدة االأمريكية،  فاإن  الكفايات تعني املهارات واملعارف 
واخل�شائ�ـــض ال�شخ�شية،  وتعني اأي�شا ال�شمات و الدوافع واإدراك الذات 
و التـــي ت�شاهم كلها يف متيـــز االأداء. وهذه االختالفـــات وا�شحة حتى يف 
الكلمات نف�شها: بحيث ت�شتخـــدم الكفاءات يف اململكة املتحدة والكفايات 
يف الواليـــات املتحـــدة االأمريكيـــة . وبب�شاطة فان الكفـــاءات ت�شري اإىل العمل 

واإجنازه؛ اأّما الكفايات فتعني النا�ض الذين يقومون بهذا العمل .....«.

 واأكـــرث من اململكة املتحـــدة اأو الواليات املتحدة االأمريكية، فان وجهة النظر االأملانية توؤكد 
علـــى نظرة �شمولية مل�شطلح  الكفاية. فهـــي لي�شت جمرد جمموعة ع�شوائية من املهارات 



87

م واستخدامها  صياغة مخرجات التعلُّ

واملعارف، بل اإنها برامج عمل متكاملة متكن االأفراد من االأداء على نحو كاف يف �شياقات 
.)Van der Klink and Boon, 2002(العمل املختلفة داخل مهنة معينة

و قـــد متـــت مناق�شـــة هـــذا املو�شـــوع اأي�شا مـــن قبل عدد مـــن الكتـــاب االآخريـــن. فيميز 
)بريجوين( )Burgoyne ,1988( بـــني » اأن يكون ال�شخ�ض كفوؤًا« )يلبي مطالب العمل( 
و بني » اأن يكون لدى ال�شخ�ض  الكفايات« )ميتلك ال�شمات الاّلزمة لالأداء بكفاءة(. اأّما 
)وودروف( )Woodruffe, 1991(في�شـــف  الكفاية باأنها »م�شطلح �شامل لتغطية اأي �شيء 
تقريبا قد يوؤثر ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على االأداء الوظيفي«. و قد حاول التمييز بني 
الكفـــاءة والكفاية من خالل و�شـــف الكفاءة على اأنها اجلوانب الوظيفية التي ميكن للفرد 

اأن يوؤّديها و الكفاية التي ت�شري اإىل �شلوك ال�شخ�ض الذي يعزز االأداء الكفء.

ل اإىل تعريف الكفاية فمـــن املهّم متييزه عن م�شطلح  »بعـــد اأن مّت التو�شّ
الكفـــاءة. اإن الفارق االأ�شا�شي هو بني جوانـــب العمل التي يكون ال�شخ�ض  
كفـــوءًا فيهـــا و بني جوانـــب ال�شخ�ض التي متكنـــه من اأن يكون كفـــوؤًا. اإن 
الكفايـــات تختلف عن جوانب العمـــل. اإنها ما يجلبه ال�شخ�ض اإىل العمل. 
اإن الكفايـــات هي اأبعاد ال�شلـــوك التي ترتبط بـــاأداء وظيفي متفوق، فهي 

اأ�شاليب الت�شرف التي ي�شطلع بها بع�ض النا�ض اأف�شل من غريهم«.

) Woodruffe, 1991(

Com-( العاّم مل�شطلـــح الكفاية )( مع و�شـــف )وودروفTaite,1995 ) و يتفـــق )تيـــت( 
petency( ويحـــذر من اخللط بني ُمدخل الكفايـــات )input competencies( وخُمرج 

) output competences( الكفاءات

5.5 ربط  الكفاءات والأهداف مبخرجات التعلم 

اإّن العالقـــة بني  الكفاءات واالأهداف وخمرجات والتعلم متـــت مناق�شتها من طرف )هارتل( 
و )فوجديـــن( )Hartel and Foegeding, 2004(. ففـــي تلـــك الورقـــة مّت تعريـــف  الكفاءة 
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على اأّنها » عبارة عامة ت�شع تف�شيال للمعرفة واملهارات املطلوبة من الطالب املتخرجني 
مـــن مقرر اأو برنامج«. وكمثـــال على الكفاءة يف جمال عمليـــات الهند�شة الغذائية نعطي 
املثـــال التـــايل: »�شيكون الطالـــب قادرا علـــى ا�شتخدام موازيـــن الكتلة و الطاقـــة لعملية 
غـــذاء معينة«. و انطالقا من هذه القدرة ا�شتنتـــج )هارتل( و )فوجدين( هدفني و اأربع 

خمرجات تعّلم كما هي ملخ�شة يف ال�شكل رقم 1.5.

�صــكل 1.5: مثـــال يو�شح العالقة بني الكفـــاءة و االأهداف وخمرجـــات التعلم يف جمال 
.)Hartel and Foegeding, 2004( الهند�شة الغذائية

الكفاءة:

 �شيكون الّطالب قادرا على ا�شتخدام موازين الكتلة و الطاقة لعملية غذاء معينة.

الأهداف:

• فهم نطاق توازن الكتلة يف اأنظمة الت�شنيع الغذائي.	

• فهم اال�شتخدام املنا�شب للن�شب املولية والن�شب الكتلية يف توازنات الكتلة.	

خمرجات التعلم:

• و�شف املبادئ العامة لتوازنات الكتلة يف الّنظم ذات احلالة امل�شتقرة.	

• ر�شم املخططـــات االن�شيابية وا�شتخدامها مع العالمات علـــى تيارات التدفق مل�شائل 	
توازن الكتلة.

• حل م�شاكل توازن الكتلة املرتبطة بعمليات الت�شنيع الغذائي.	

• ت�شميـــم الكتلـــة و حّل توازناتهـــا لالأنظمة املعقـــدة، مبا يف ذلك امل�شائـــل ذات دفعة 	
االختـــالط، و امل�شائل متعددة املراحـــل، وامل�شائل ذات التدفقـــات املتعددة الداخلية 
واخلارجيـــة، و امل�شائل املّت�شلة باإعادة التدوير مـــع مكونات متعددة، والعمليات التي 

تتم فيها التفاعالت الكيميائية.
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  ومـــن خالل املثـــال املذكور اأعاله للكفـــاءة، من الوا�شح اأن خمرجـــات التعّلم التي كتبها 
)هارتـــل( و )فوجديـــن( حتدد بال�شبط مـــا يتوقع اأن يكون الطـــالب قادرين على القيام 
بـــه مـــن اأجل اإثبـــات اأّنهم قـــد اكت�شبوا الكفـــاءة املعينة. و قـــد رّدد هـــذه النقطة )نريي( 
)Neary,2002( عنـــد مناق�شتـــه جمال التدري�ـــض و الذي اأ�شار فيـــه اإىل اأن التحّدي الذي 
يواجـــه  املعلـــم هو »حتديـــد خمرجـــات التعّلـــم املنا�شبة والتي �شـــوف تـــوؤدي اإىل حتقيق  

الكفاءات، وحتديد موؤ�ّشرات التقومي وتطوير نظام تقدمي عملي«.

6.5  الكفاءة داخل مهنة معينة

التـــايل  املثـــال  اعتربنـــا  اإذا  الكفـــاءة  م�شطلـــح   نفهـــم  اأن  املفيـــد  مـــن  اإّنـــه 
مثـــال.  االأ�شنـــان  طـــب  كمهنـــة  معينـــة،  مهنـــة  يف  امل�شتخدمـــة  الكفـــاءة  عـــن  
اآخـــرون  و  )اأوليفـــر(  قبـــل  مـــن  التف�شيـــل  مـــن  ب�شـــيء  هـــذا  مناق�شـــة  مّتـــت   وقـــد 
)Oliver et al., 2008(. اإّن تعريف  الكفاءة الذي نقله )اأوليفر( و اآخرون من )�شامربز( 

)Chambers, 1994( جاء على النحو التايل:

 »قـــّدم )�شامـــربز( تعريفـــا مفيـــدا للكفـــاءة: اإّنهـــا ال�شلـــوك املتوقع من 
املمار�شـــني املبتدئني امل�شتقلني. هذا ال�شلـــوك يت�شمن الفهم، واملهارات، 
والقيـــم يف ا�شتجابة متكاملة ملجموعة كاملة مـــن الظروف التي ت�شادف 
يف املمار�شـــة املهنيـــة العامة. اإن هذا امل�شتوى مـــن االأداء يتطلب قدرا من 
ال�شرعة والدّقة مبـــا يتفق مع رفاهية املري�ض ولكن لي�ض االأداء على اأعلى 
م�شتـــوى ممكـــن. اإّنه يتطلـــب اأي�شا وعيا ملـــا ميثلـــه االأداء املقبول يف ظل 

)Oliver et al., 2008( .»الظروف والرغبة يف حت�شني الذات

ومـــن املثـــري لالهتمـــام اأن نالحـــظ اأّن )اأوليفـــر( واآخريـــن ال يبـــدو اأنهـــم ميّيـــزون بني 
امل�شطلحـــني )Competence( و)Competency( .ومي�شـــي )اأوليفر( واآخرون قدما يف 
و�شف  الكفاءة على اأنها عبارات وا�شعة حتدد املعرفة واملهارات وامليول للخريجني اجلدد. 
وقـــد ذكروا اأي�شا اإمكانية اعتبار  الكفاءات مماثلة للغايات و قد تكون مدعمة مبخرجات 
التعلـــم. وي�شري هـــوؤالء اإىل اأن  تقومي  الكفاءة ال يتعلق فقط باملهـــارة ولكّنها تتطلب اأي�شا 
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معـــارف وميـــوال منا�شبة، مبا يف ذلـــك الوعي الذاتي، اأي القدرة علـــى التعرف على نقاط 
القوة وال�شعف ال�شخ�شية. وي�شفون العالقة بني  الكفاءات وخمرجات التعلم على النحو 

التايل:

»اإن خمرجـــات التعلـــم تدعـــم  الكفـــاءات، و هـــي يف م�شتـــوى اأعلـــى من 
التفا�شيل وت�شكل االأ�شا�ض لـــكل من التعّلم والتقومي. و اإذا مّتت �شياغتها 
ب�شـــكل �شحيح، فاإّن  الكفاءات و خمرجـــات التعّلم  تدّل ب�شكل دقيق على 
مـــا يجـــب اأن يفهمه الطالب، و ما ينبغي للطـــالب اأن يكونوا قادرين على 
القيـــام به واإىل اأي مدى، وذلك با�شتخدام اللغة وال�شياق الذي ي�شري اإىل 

.)Oliver et al., 2008( ».. امل�شتوى الذي �شوف يتم فيه التقومي

 و خال�شـــة االأمـــر، فـــاإّن )اأوليفر( واآخريـــن يو�شون بعديـــد املزايا التي ينبغـــي اأن يتمّيز 
بهـــا املنهج ومنها اأن يكون مبنيـــا على اأ�شا�ض  الكفايات واملخرجـــات. ويتلقى )�شامربز( 
هـــذه النقطة عند مناق�شة مفهوم  الكفـــاءات داخل مهنة طب االأ�شنان. في�شف الكفايات 
بالّنظـــر اإىل مـــا يجب على اأطباء االأ�شنان القيام به علـــى اأ�شا�ض منتظم لتلبية احتياجات 
املر�شـــى. وي�شـــف  الكفايـــات اأي�شا من حيـــث االأداء – النف�شحركي و مـــن حيث فهم ما 
يجـــري و من حيث االلتزام بالقيـــم املهنية. و ي�شّلط الكاتب ال�شـــوء على م�شكلة ا�شتنتاج 
القـــدرة العاّمة لـــالأداء ا�شتنادا اإىل عينات حمددة من ال�شلوك وي�شرح كيف  تغلبت  مهنة 

طب االأ�شنان على هذه امل�شكلة:

»مييـــل طـــب االأ�شنان حلل هـــذه امل�شكلة من خـــالل التاأكيـــد على اجلزء 
امليكانيكـــي واملف�شل مـــع جتنب تلك االأ�شياء التي ي�شعـــب قيا�شها ... اإن 
الكفايـــة م�شطلح مريح ويجد طريقه عنـــد احلاجة اإىل كلمة عامة ت�شري 
اإىل طبيـــب اأ�شنـــان جيد. مل ي�شبـــق يل اأن التقيت مع اأحـــد يعار�ض وجود 
اأطبـــاء اأ�شنان اأكفاء ولكـــن من ال�شعب اأي�شا معرفة علـــى وجه الدقة ما 

يعني ذلك متاما«.

وباإخت�شـــار، مع اأّن الكفـــاءة )Competence( اأو الكفايـــة )Competency( م�شطلحان 
م�شتخدمـــان يف بع�ـــض املهن، فاإّنه حتى داخل هـــذه املهن من ال�شعـــب يف بع�ض االأحيان 

القول بال�شبط ما املق�شود من هذه امل�شطلحات.
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7.5 ال�صتنتاجات والتو�صيات

مـــن الوا�شح اأّنه ال يوجد تعريف واحد مل�شطلح  الكفاءة. اإّن و�شف هذا امل�شطلح يرتاوح 
بـــني ال�شمة ال�شاملة و بني املهمة املحـــددة جّدا. ويلّخ�ض )براون( )Brown, 1994( هذا 

الو�شع ب�شكل جيد عند مناق�شته ا�شتخدام امل�شطلح يف �شياق  الكفاءة االإدارية:

»اإن اإحـــدى االأ�شباب التي اأدت اإىل اجلدل حول جـــدوى  الكفاءة االإدارية 
قد يكون عدم و�شوح م�شطلح الكفاءة. اإن العلوم االجتماعية تاأخذ عادة 
كلمة من املفـــردات العامة وتغرّي معناها من خـــالل اعتمادها كم�شطلح 
تقنـــي اأو اأكادميـــي. اإن هذه العملية مـــا زالت حتدث لكلمـــة الكفاءة و مل 
ين�شـــاأ بعد توافق م�شرتك ملا ينبغي اأن تعنـــي هذه الكلمة عند ا�شتخدامها 

يف تطبيقات االإدارة«.

ــــــون(  )ب و  ـــيـــنـــك(  كـــل ــــــر  دي )فــــــــان  اأعـــــــــاله  ــــــورة  ــــــذك امل الـــنـــتـــيـــجـــة  رّدد  ــــــد   وق
)Van der Klink and Boon, 2002( عند مناق�شتهما املفهوم الغام�ض للكفاءة:

»اإن مفهـــوم   الكفايـــة  ي�شتخدم مبثابة عالج حلّل م�شـــاكل خمتلفة وهذا 
رمّبا له عالقة بانت�شاره. اإنه يف الواقع مفهوم غري حمدد و لي�ض له حمتوى 
وا�شـــح، وبالتايل ي�شمـــح بتف�شريات خمتلفـــة. اإن اجلـــزء االأ�شا�شي لهذا 
الغمو�ـــض نـــاجت جزئيا من تطبيق هذا املفهوم يف بلـــدان خمتلفة، وبيئات 
خمتلفة و الأغرا�ض خمتلفة. اإن غمو�ض امل�شطلح رمبا هو يف نف�ض الوقت 
تف�شـــري ملكانته البـــارزة اليوم، ولكنـــه يجعل من ال�شعـــب ا�شتخدام هذا 
املفهوم كحجـــر زاوية �شليم لت�شميم تنمية املـــوارد الب�شرية واملمار�شات 

التعليمية«.

اإن هـــذا اخللـــط يف ا�شتخـــدام م�شطلـــح   الكفـــاءة  هـــو يف تبايـــن مع التعريـــف الوا�شح 
ECTS 2005, Kennedy et al. 2006, Ken- )ملفهـــوم خمـــرج التعلم املتوفـــر يف املراجـــع 
 Van( )(. و يف نهايــــة بحثهمــــا حــــول  الكفايــــات ، فان )فان دير كلينــــك وبونnedy 2007

der Klink and Boon, 2002( عاجلـــا م�شاألـــة البحث يف هذا املجـــال و�شّجعا »الباحثني 

علـــى ك�شف املفهوم الغام�ض للكفايات!«. وهذه مهّمـــة هائلة نظرا لعدم الو�شوح املرتبط 
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بهـــذا امل�شطلح واأي�شا لعدم وجود اأي مبادئ توجيهية وا�شحة ب�شاأن الطريقة التي ينبغي 
كتابتها. وعلى النقي�ض من هذا، فان املبادئ التوجيهية ل�شياغة خمرجات التعّلم وا�شحة 

و متوفرة يف املراجع.

ونظـــرا للخلط الكبري يف املراجع، فاإّنه يتعـــنّي علينا ال�شتخدام م�شطلح  الكفاءة، تعريفه 
ب�شكل وا�شح يف ال�شياق الذي يتم ا�شتخدامه فيه . ومن الوا�شح من خالل االأدبيات اأّنه يف 
بع�ـــض املهن، فاإّن م�شطلـــح  الكفاءة  له معنى م�شرتك. وبالتايل، لي�شت هناك م�شكلة مع 
ا�شتخـــدام مفهوم  الكفاءة الأّنه هناك فهم م�شرتك ملعناها يف �شفوف اأع�شاء تلك املهنة. 
ولكـــّن امل�شكلة تن�شاأ عندما يتـــم ا�شتخدام م�شطلح  الكفاءة  يف ال�شياق العاّم دون حتديد 
مـــا هو املق�شود من هذا امل�شطلح. ولذلك، مـــن اأجل تفادي اخللط فمن امل�شتح�شن عند 

ا�شتخدام امل�شطلح، العمل بالتو�شيات التالية:

1. يذكر تعريف  الكفاءة  التي يتّم ا�شتخدامها يف ال�ّشياق املعني.

2. ل�شمـــان و�شوح املعنى، يجـــب �شياغة  الكفاءات با�شتخـــدام مفردات خمرجات 
التعلـــم، اأي التعبـــري عن   الكفـــاءة  املطلوبة من حيث حتقيـــق الطالب ملخرجات 

تعلم ملقرر اأو برنامج معني.

 و الأّنـــه ال يوجد فهم م�شرتك للم�شطلح، فان خمرجـــات التعّلم اأ�شبحت اأكرث �شيوعا من   
الكفـــاءات عنـــد و�شف ما يتوقع مـــن الطالب اأن يعرفوا و / اأو يكونـــوا قادرين على اإثبات 
فهمهـــم يف نهاية مقرّر مـــا اأو برنامج من الربامج . اإن »�شبابيـــة«   الكفاءات  تختفي يف 

و�شوح خمرجات التعلم .



الفصل السادس: 
التطّلع نحو امل�صتقبل مع خمرجات التعّلم

»اإن الكثـــري يعتمـــد على كيفية �شياغـــة خمرجات التعّلـــم وما اإذا كانـــت )وكيف( ت�شمل 
املعرفـــة واملهـــارات واال�شتطاعات / وامليول والفهم. اإّن خمرجـــات التعّلم ال�شيقة و �شيئة 
ال�شياغـــة لي�شـــت منا�شبة يف الّتعليم العـــايل حيث تعترب �شطحات االإبـــداع واخليال ذات 

قيمة عالية«. 

)Adam,2004(
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1.6 مقدمة

لقد راأينا يف الف�شل الثاين اأن االجتاهات الدولية يف جمال التعليم تظهر حتّوال من النهج 
التقليـــدي املتمركز حـــول  املعلِّم اإىل الّنهـــج املتمركز حول الطالب. فبينمـــا كان الرتكيز 
ـــم، فاإنه يف ال�شنوات االأخرية اأ�شبـــح الرتكيز على ما يتعلمه  التقليـــدي على ما يفعله املعلِّ
الطـــاّلب، و مـــا ميكن اأن يثبتـــوه يف نهاية مقـــرر اأو برنامج. ومن اخل�شائ�ـــض الرئي�شية 

:)Harde, 2002( للتعليم املتمركز حول املخرجات ما ذكره هاردن

• تطويـــر خمرجـــات تعلم تكون معرفة ب�شـــكل دقيق ومن�شورة، و هـــي التي يجب اأن 	
تتحقق مع نهاية الربنامج.

• ت�شميم منهج درا�شي و ا�شرتاتيجيات تعّلم وفر�ض تعّلم ل�شمان حتقيق خمرجات 	
التعّلم.

• اإجراء عملية تقييم مطابقة ملخرجات التعّلم و تقييم الطالب ب�شكل فردي للتاأكد 	
من حتقيقهم للمخرجات.

2.6 مزايا خمرجات التعّلم

 رغـــم توجيـــه بع�ض االنتقادات ملراجـــع الّتعليم املبنـــي على خمرجات التعليـــم، فاإّنه من 
ال�ّشليـــم القـــول اإّن هـــذا النـــوع من التعليم قـــد تلقى ب�شكل عـــام دعما قوّيا علـــى امل�شتوى 
  )Jenkins and Unwin,2001( )الدويل. فعلى �شبيل املثال،  يوؤكد )جينكينز( و )اأونوين

على اأن خمرجات التعلم:
• ت�شاعد  املعلمني على اإخبار الطالب مبا هو متوقع منهم بال�شبط.	
• ت�شاعد الطالب على التعّلم ب�شكل اأكرث فعالية بحيث يعرف الطالب موقفهم و يف 	

نف�ض الوقت يكون املنهج متاحا لهم ب�شكل اأكرب.
• ت�شاعد  املعلمني على ت�شميم املواد بفعالية اأكرب عن طريق العمل كقوالب لهم.	
• تو�شـــح للطـــالب الفائدة التـــي �شتح�شل لهم عـــن طريق متابعتهم مقـــّررا ّما اأو 	

حما�شرة معينة.
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• ت�شاعـــد  املعلمني علـــى اختيار ا�شرتاتيجية التعليم املنا�شبـــة و املطابقة ملخرجات 	
التعلم املتوخاة، و قد تكون اال�شرتاتيجية عبارة عن حما�شرة، ندوة، جمموعة عمل، 

متارين، مناق�شة، وعر�ض اأمام االأقران اأو ح�شة خمترب.

• ت�شاعد  املعلمني على اإخبار زمالئهم ب�شكل دقيق عما يهدف اإليه ن�شاط معنّي.	

• ت�شاعد على و�شع االمتحانات ا�شتنادا اإىل املواد املقدمة.	

• ت�شمن ا�شتخدام و �شائل التعليم و ا�شرتاتيجيات التقومي املنا�شبة.	

 )Harden,2002a( )و عند مناق�شة تبني خمرجات التعلم يف التعليم الطبي، فان )هاردن
يعّلـــق على ذلك بالقول » اإنه حيـــث مت تنفيذ ذلك، فاإن التعليم املبني على املخرجات كان 
لـــه تاأثري كبـــري ومفيد. اإن تو�شيـــح خمرجات التعلـــم يف التعليم الطبـــي ت�شاعد  املعلمني 
اأينما كانوا،على اأن يقرروا ما ينبغي تعليمه و تقييمه، و ي�شاعد الطاّلب على تقرير ما هو 
متوقع مـــن تعّلمهم«. ويف ورقة اأخرى، ي�شف هاردن )Harden,2002b( كيفية ا�شتخدام 

خمرجات التعّلم لتطوير منوذج ال�شتخدامه يف التدريب الطّبي:

»ميكـــن حتديد خمرجات التعّلم بطريقـــة تغطي نطاق املهارات الاّلزمة، 
وت�شّدد على اإدماج خمتلف املهارات يف ممار�شة الطب. اإّن امليزة االأ�شا�شّية 
للنمـــوذج ثالثـــي الدوائر املّت�شـــل مبخرجات التعلم هـــو ا�شطالعه بهذا 
العمـــل حتديدا )�شـــكل 1.6( . ففي الدائرة الداخليـــة  توجد خمرجات 
التعلـــم ال�شبعة املتعلقة مبا ميكن للطبيب القيام به، اأي الكفاءات التقنية 
املتوقعـــة منـــه )فعـــل ال�شـــيء ال�شائـــب(؛ ويف الدائـــرة الو�شطـــى هناك 
خمرجات التعلم املت�شلة بكيفية ممار�شة الطبيب  ملهامه مزّودا باملعرفة 
والفهـــم و امليول املنا�شبة و ا�شرتاتيجيـــات اتخاذ القرار )الفعل ال�شائب 
لل�شـــيء(. ويف الدائرة اخلارجية توجد مهارات التطوير امل�شتمر للطبيب 

كفرد وكمهني. )ال�شخ�ض املنا�شب الذي يقوم بالعمل(«. 
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ما ي�شتطيع الطبيب القيام به 
) القيام بالعمل ال�شائب(

�شبع خمرجات

كيف يقوم الطالب مبمار�شاته 
) القيام ال�شائب بالعمل(

ثالث خمرجات

الطبيب كمهني  
)ال�شخ�ض ال�شائب للقيام بالعمل(

خمرجان

�صكل 1.6: منوذج الدائرة الثالثية للتعليم املبني على املخرجات يف الطب 
)Harden,1999(

ويوؤّكد )توهي( )Toohey, 1999( اأهمّية خمرجات التعّلم وقيمتها مبا اأّنها :

• تو�شح الغر�ض التعليمي وميكن اأن ت�شاعد يف ت�شميم جوانب اأخرى من الربنامج. 	
ففي مقرر مبني ب�شكل مالئم )constructively aligned(  توفر خمرجات التعّلم 

دليال الأن�شطة التعّلم والتقومي.

• تعرب عـــن الغاية الرتبوية للمعّلم و للطالب بحيث يعـــرف الطالب ما �شيوفر لهم 	
املقرر و ما هو متوقع منهم. وبعبارة اأخرى، فاإّن خمرجات التعلم ت�شاعد الطالب 

على الرتكيز على ما هو مهّم يف املقرر.

• ت�شاعـــد املعلـــم على اإعادة بلـــورة املفاهيـــم التعليمية اخلا�شة به مـــن وجهة نظر 	
الطالـــب، اأي من حيث ما هو متوقع من الطالب اأن يكون قادرا على القيام به بعد 

اإكمال مقرر ّما اأو برنامج من الربامج.
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اأما )اآدم( )Adam,2004( فانه يلّخ�ض مزايا خمرجات التعّلم يف اأربعة عناوين رئي�شية:

 )ا( ت�صميم املقرر

اإن خمرجات التعّلم ميكنها: 
• امل�شاعدة على �شمان تنا�شق طرق التدري�ض يف املقررات والربامج.	
• امل�شاعدة على ت�شميم املناهج من خالل تو�شيح جماالت التداخل بني املقررات 	

والربامج.
• م�شاعـــدة م�شّممي املقررات على حتديد االأهـــداف الرئي�شية من املقرر بدقة و 	

معرفة كيفّية اإدخال مكونات املنهج يف املقررات وكيفّية اإدراج التطور يف التعّلم.
• ت�شليط ال�شوء على العالقة بني التعليم والتعلم والتقومي وامل�شاعدة على حت�شني 	

ت�شميم املقرر و حت�شني جتربة الطالب.
• ت�شجيع التفكري يف التقـــومي وتطوير معايري التقومي و تطوير اأ�شكال اأكرث فعالية 	

ومتنوعة للتقييم.

)2( �صمان اجلودة

اإّن خمرجات التعّلم:
• تزيد من ال�شفافية والقابلية للمقارنة بني املعايري و بني املوؤهالت.	
• متتلك م�شداقية وفائدة اأكرب من املوؤهالت التقليدية.	
• تلعب دورا رئي�شيا من خالل العمل كنقاط مرجعية الإن�شاء املعايري وتقوميها.	

)3( الطالب

اإن خمرجات التعّلم توّفر:
• جمموعـــات �شاملة من العبارات تو�شح بال�شبط ما ينبغي على الطالب حتقيقه 	

بعد درا�شة ناجحة.
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• معلومـــات وا�شحـــة مل�شاعـــدة الطالب يف اختيارهـــم للمقـــرر والربنامج. وهذا 	
ميكن اأن يوؤدي اإىل مزيد من التعّلم الفّعال.

• معلومـــات وا�شحة الأ�شحـــاب العمل وموؤ�ّش�شات التعليـــم العايل حول االإجنازات 	
واخل�شائ�ض املرتبطة مبوؤهالت معينة.

)4(  احلراك

اإن خمرجات التعّلم:
• ت�شاهم يف  حراك الطالب وت�شاعدهم يف التعّرف على موؤهالتهم.	
• ت�شمن �شفافية املوؤهالت.	
• تب�شط عملية حتويل ال�شاعات املعتمدة.	
• توفـــر منوذج موحد ي�شاعد علـــى تعزيز التعلم امل�شتمر مـــدى احلياة وميكن اأن 	

ي�شاعـــد هذا النموذج املوحـــد يف توليد طرق متعددة  داخـــل وبني خمتلف نظم 
الرتبية.

واأخـــريا، فاإّن وحدة تطوير الرتبية و املوظفني يف جامعة و�شط اإنكلرتا اأ�شارت اإىل اأن 
خمرجات التعلم ميكن اأن ت�شاعد على جتنب االنتحال وتقّدم املثالني التاليني:

• بالن�شبة اإىل خمرج التعلم: يكون الطاّلب قادرين على توثيق اأفكارهم من خالل 	
ذكر امل�شادر امل�شتخدمة يف عملهم.

• بالن�شبة ملعيار التقومي: يكون هناك ا�شتخدام دقيق لالأ�شاليب القيا�شية يف ذكر 	
املراجع داخل الن�ض.

3.6 امل�صاكل املحتملة مع خمرجات التعلم:

اإن اإحـــدى املخـــاوف الرئي�شية من اعتمـــاد خمرجات التعلم هـــي ذات طبيعة فل�شفية من 
حيـــث اأن الدرا�شـــة االأكادميية ينبغي اأن تكـــون مفتوحة واأن خمرجـــات التعلم ال تتنا�شب 
مـــع هـــذا الراأي الليـــربايل للتعليم )Adam,2004(. قـــد ينتفي هذا الهاج�ـــض اإذا �شيغت 
خمرجـــات التعلم وفقا ملبادئ توجيهية قيا�شيـــة. و لكن اإذا مّتت �شياغة خمرجات التعلم 
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يف اإطـــار �شّيـــق جدا، فهذا قـــد يحّد من التعلم، ويـــوؤدي اإىل عدم وجود حتـــّد فكري جاّد 
بالن�شبة اإىل الطاّلب. و هناك م�شاكل اأخرى حمتملة و هي:

• هنـــاك خطـــر مـــن اأن يتحـــول املنهج اإىل منهـــج يقـــوده التقومي يف حالـــة كانت 	
خمرجات التعّلم �شيقة.

• ميكـــن ملخرجات التعّلم اأن توؤّدي اإىل االرتباك بني الطالب و املعلمني اإذا مل يتّم 	
االلتزام باملبادئ التوجيهية عند �شياغة هذه املخرجات.

4.6 بع�س النقاط اخلتامية

راأينا كيف اأن االجتاهات الدولية يف جمال التعليم تظهر توجها يبتعد من النهج »املتمركز 
حـــول املعّلم« نحو النهـــج » املتمركز حول املخرجـــات«.  وقد اكت�شبت هـــذه احلركة زخما 
متزايـــدا انطالقـــا من عمليـــة بولونيا التي رّكـــزت على التعّلـــم املتمركز حـــول الطالب و 
احلاجـــة اإىل و�شـــوح و ت�شميـــم اأكـــرث دقة ملحتـــوى املناهـــج الدرا�شية. ومـــن الوا�شح اأن 
خمرجات التعّلم تلعـــب دورا رئي�شيا يف �شمان �شفافية املوؤهالت واأطر املوؤهالت وت�شاهم 
اأي�شا يف تنفيذ خطوط العمل املختلفة لعملية بولونيا يف جميع اأنحاء منطقة التعليم العايل 

االأوروبية.

اإن جعـــل عمليـــة التعليم والتعلم اأكـــرث �شفافية واأكرث و�شوحا ميثـــل حتّديا لنا جميعا نحن 
امل�شاركـــني يف التعليـــم. و على املدى الق�شري يجب اأن ن�شتعد للتحـــّدي املبا�شر يف التعبري 
عـــن املقررات و الربامج با�شتخدام خمرجات التعلم. اأما على املدى الطويل، فان اعتماد 
نهـــج خمرجات التعلم لديه القـــدرة على م�شاعدتنا يف تبني نهج اأكرث انتظاما يف ت�شميم 
الربامج و املقررات. ومن املاأمول اأن ي�شاعدنا هذا الكتاب جميعا على االرتقاء اإىل م�شتوى 
التحّديـــات التـــي متثلها عمليـــة بولونيا وت�شاعدنا علـــى دمج خمرجات التعلـــم يف اأن�شطة  

التعليم عندنا، و يف اأن�شطة التعّلم ومهام التقومي.

اإن العمل يجري باإرادة اهلل.
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املالحق

ملحق 1: معجم امل�صطلحات ال�صائعة

الغايـــة )Aim(: الغاية من املقـــرر اأو الربنامج هي عبارة عامة تو�شح نّية التدري�ض، اأي ت�شري 
اإىل ما يعتزم  املعلم تغطيته يف ن�شاط التعّلم.

التحليـــل ِ)Analysis(: القدرة على تفكيك املعلومة اإىل مكّوناتها، كالبحث عن العالقات 
البينية و االأفكار )ت�شنيف بلوم(

التطبيـــق )Application(: القـــدرة علـــى ا�شتخـــدام املـــواد التـــي مّت تعّلمهـــا يف االأو�شاع 
اجلديدة، من ذلك ا�شتخدام االأفكار واملفاهيم للعمل على حّل امل�شاكل )ت�شنيف بلوم(

التقـــومي )Assessment(: جممـــوع االختبارات املكتوبة و ال�شفويـــة والعملية، و امل�شاريع 
واحلقائب التي يتم ا�شتخدامها لتقييم تقدم الطالب يف املقرر اأو الربنامج.

معايـــ  التقـــومي )Assessment Criteria(:  و�شف ملا هـــو متوقع من الطالب القيام به 
للتاأّكد من حتّقق خمرج التعلم .

عملية بولونيا: حماولة الإن�شاء منطقة التعليم العايل االأوروبية عن طريق ان�شجام معايري 
الدرجات االأكادميية ومعايري �شمان اجلودة يف جميع اأنحاء اأوروبا.

 الكفاءات )Competences(: متثل مزيجا ديناميكيا للخ�شائ�ض واال�شتطاعات و امليول. 
اإّن تنميـــة هـــذه  الكفاءات هو هـــدف الربامج التعليميـــة. وتت�شكل  الكفـــاءات يف وحدات 
املقـــررات املختلفـــة و يتّم تقييمهـــا يف مراحل خمتلفة. وميكن تق�شيمهـــا اإىل قدرات ذات 
�شلـــة باملو�شوع )حمـــدد يف جمال الدرا�شة( وقدرات عامـــة )م�شرتكة مع اأي تخ�ش�ض(

.)ECTS, 2005(

الفهم )Comprehension(: القدرة على فهم وتف�شري املعلومات التي مّت تعّلمها )ت�شنيف 
بلوم(.
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 املواءمـــة البنـــاءة )Constructive alignment(: ت�شميـــم املنهج الدرا�شي بحيث تتنا�شق 
اأن�شطة  التعليم و اأن�شطة التعلم و مهام التقومي مع خمرجات التعلم.

التقومي امل�ستمر )Continuous assessment(: التقومي الذي يجري اأثناء فرتة  التعليم 
العادي وي�شاهم يف التقومي النهائي.

باين: البحث عن االختالفات بني جمالني.

قارن و باين:  ابحث عن بع�ض النقاط امل�شرتكة بني جمالني واظهار  اأين اأو كيف يختلفان.

الدورات الدرا�سية: املهام التي تتطلبها وحدة منطية اأو وحدة من برنامج.

ال�ســـاعات املعتمـــدة:  الوحـــدة التـــي ت�شتخـــدم يف النظـــام االأوروبي لتحويـــل     ال�شاعات 
املعتمدة. 

تراكـــم ال�ســـاعات املعتمـــدة: النظـــام  الـــذي  ي�شتلزم  جتميـــع  عدد حمدد مـــن ال�شاعات 
املعتمدة  من اأجل اإكمال برنامج بنجاح.

انقد: ا�شتخدم االأدلة اأو اال�شتدالل، اأ�شدر حكمًا ب�شاأن مزايا حجة اأو نظرية اأو راأي.

ف:  اذكر املعنى الدقيق لكلمة اأو عبارة. عرِّ

ف: اأعط ر�شدا مف�شال للمو�شوع. �سِ

ملحـــق لدبلـــوم )Diploma supplement(: ملحـــق مـــع التاأهيـــل الر�شمـــي ي�شدر ب�شكل 
قيا�شي عاملي. وهو يقدم و�شفا مل�شتوى الّدرا�شات التي متت متابعتها و اإكمالها بنجاح من 

طرف حامل املوؤهل، ولطبيعتها و�شياقها وحمتواها وحالها.

ناق�ص: ا�شرح واأعط خمتلف جوانب الق�شية و اأي اآثار لها.

ميِّز )فّرق(: ابحث عن الفرق.
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التقـــومي )Evaluation(: القـــدرة علـــى احلكـــم علـــى قيمة مـــاّدة من اأجـــل غر�ض معنّي 
)ت�شنيف بلوم(.

ِافح�ص: انظر بتف�شيل يف جمال معني.

ِا�سرح: اأعط تفا�شيل حول نقطة اأو جمال مناق�شة.

التقـــومي التكوينـــي )Formative assessment(: نوع من التقومي ي�شاعد على اإفادة  املعلم 
والطالب عن كيفية تقدم الطالب. و يتّم التقومي التكويني عادة يف بداية الربنامج اأو اأثناءه 
. اإن فكرة هذا التقومي تتمثل يف اأن التغذية الّراجعة التي يتلقاها الطالب من  املعلم ت�شاعد 

على حت�شني التعّلم.

 حمـــكات الدرجـــة )Grading criteria(: موؤ�ّشـــرات علـــى ما يجب علـــى الطالب   اإظهاره 
للح�شول على درجة اأعلى من املتطلبات الدنيا للنجاح يف املقرر.

د:  اعرتف واذكر وجود نقطة خالف  او مفهوم. حدِّ

ح جمااًل معينًا من املناق�شة باال�شتعانة باأمثلة. مثِّل: و�شِّ

ر: ا�شرح اأ�شبـــاب اتخاذ القـــرارات اأو ا�شتخال�ض النتائج. قم ب�شياغـــة االأجوبة على  بـــرِّ
االعرتا�شات الرئي�شية التي يحتمل اأن تقدم.

املعرفـــة )Knowledge(: القـــدرة على ا�شرتجاع اأو تذكـــر احلقائق دون فهمها بال�شرورة 
)ت�شنيف بلوم(.

خمرجـــات التعّلـــم )Learning outcomes(: هي عبـــارات تو�شح ما هو متوقع من املتعّلم 
اأن يعرفه،يفهمه و / اأو اأن يكون قادرا على االإظهار بعد االنتهاء من عملية تعّلم ّما.

وحـــدة منطيـــة: جزء  قائم بذاته من  عـــبء الطالب يف ال�شنة مع اختبار فريد وجمموعة 
وا�شحة من خمرجات تعلم ومعايري تقييم منا�شبة.

الهدف )Objective(: الهدف من مقرر اأو برنامج هو عبارة حمددة تو�شح نية التدري�ض، 
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اأي اأنه ي�شري اإىل واحدة من املجاالت املحددة التي يعتزم املعلم تغطيتها. 

�ســـع اخلطوط العري�ســـة: منح املالمـــح الرئي�شية اأو املبادئ العامـــة للمو�شوع، مع ترك 
تفا�شيل التعديالت مع التاأكيد على بناء وترتيب املو�شوع.

عملية: �شل�شلة من االإجراءات و التغيريات اأو الوظائف التي تو�شل اإىل نتيجة.

التقديـــر اللفظـــي  )Rubric(: اأداة  ت�شتخدم لو�شف  املحكات امل�شتخدمة يف  تقدير اأداء 
الطـــاّلب.  وعلـــى ذلك، فاإّن  التقديـــر اللفظي يوّفر دليال وا�شحا عـــن كيفية  تقومي عمل 
الطاّلب. وب�شكل عام، فاإّن كّل تقدير لفظي  يتكون من جمموعة من  املحكات اأو العالمات 

اأو الدرجات املتوافقة مع هذه املحكات.

 اذُكر:  قدم  بطريقة موجزة ووا�شحة دون احلاجة  اىل تف�شري.

�ـــص: قـــدم تف�شريا وا�شحا و موجزا للمجال. قدم النقـــاط الرئي�شية واترك التفا�شيل  خلَِّ
ال�شغرية)على غرار و �شع اخلطوط العري�شة اأعاله(.

التقـــومي التلخي�ســـي )النهائـــي( )Summative assessment(: التقـــومي الـــذي يحاول 
تلخي�ـــض تعّلـــم الطـــالب يف مرحلـــة ّما من الوقـــت - عادة يف نهايـــة وحـــدة اأو مقرر. اإن 

ا�شتخدام التقومي التلخي�شي ميكن من و�شع درجة تعك�ض اأداء الطالب.

الرتكيب ) Synthesis(: القدرة على و�شع االأجزاء معا )ت�شنيف بلوم(.

الت�سنيف ) Taxonomy(: الت�شنيف على اأ�شا�ض معايري معينة.
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ملحق 2: اأمثلة ملخرجات التعّلم من مقّررات كلية كورك اجلامعية.

)مرتبة ح�شب الرتتيب االأبجدي االنكليزي وفقا لرمز املقرر.(

عنوان املقرر: نظم علم الأحياء

BL6005 :رمزاملقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )اأو�شوليفان �شيفان(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطالب قادرين على:

	•حتديد خ�شائ�ض اخلاليا ال�شرطانية.

	•التمييـــز بـــني طليعة اجلني الورمـــي و اجلني الورمي با�شتخدام مثـــال لكل منهما، 
وتو�شيح الدور الذي يلعب كل منهما يف تطور ال�شرطان.

	•تو�شيح دورة اخللية والتفريق بني املراحل املختلفة التي حتدث خالل الدورة.

	•املقارنة بني نوعني من اجلينات )lac( و )trp( من حيث الوظيفة والتنظيم.

	•مناق�شة اأهمية التنظيم اجليني يف االأنظمة البكتريية با�شتخدام اأمثلة منا�شبة.
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عنوان املقرر: م�صروع الربجميات

CS3305 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعلم من طرف الربوفي�شور )جون موري�شون(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطالب قادرين على:

• تعريف خطة اإدارة امل�شروع.	

• و�شع خطط االختبار يف جداول.	

• مقارنة بدائل عمليات التنفيذ.	

• مناق�شة خطط الطوارئ.	

• اإن�شاء �شفرة للعمل و العمل على اختبارها تطبيقيا. 	

• جدولة املهاّم لتحقيق االأهداف.	

• ت�شميم واجهات احلا�شوب/االإن�شان.	

• تقييم نتائج امل�شروع فيما يتعلق باملتطلبات املن�شو�ض عليها يف البداية.	

• التمييز بني واجهـــات احلا�شوب/االإن�شان اجليدة وال�شّيئة من حيث التفاعالت 	
املادية وبيئة العمل التي يتطلبها م�شتخدم الربنامج لتحقيق النتيجة املرجوة.
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عنوان املقرر: مقدمة يف جراحة الأ�صنان 

DS4004 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعلّم من طرف الدكتورة )كري�شتني مكريري(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• احل�شـــول والت�شجيل الدقيـــق وال�شامل للتاريخ الطبي/طـــب االأ�شنان للمري�ض 	
و التاريـــخ االجتماعي و التحّلي باحلكمة فيما يتعلـــق باالأ�شئلة واإظهار التعاطف 

ومهارات االّت�شال مع املري�ض.

• تف�شـــري اأهميـــة اجلوانـــب الوراثية للمري�ـــض وتطويـــر خطط العـــالج املنا�شبة 	
والت�شخي�شـــات التفريقيـــة، مـــع االأخـــذ بعـــني االعتبـــار احتياجـــات املر�شـــى 

ومتنياتهم.

• القيـــام بالتخديـــر املو�شعـــي الفّعـــال يف الفك ال�شفلـــي والفك العلـــوي وحتديد 	
العوامل املنا�شبة التي ميكن ا�شتخدامها.

• اإجراء ما ال يقل عن ع�شر عمليات تخدير مو�شعية.	

• حتديـــد االأدوات والطـــرق املنا�شبة  لعمليـــات خلع االأ�شنـــان الب�شيطة من الفك 	
العلوي والفك ال�شفلي.

• تنفيذ ما ال يقّل عن ع�شر عمليات خلع.	

• تلخي�ـــض  اأ�شاليب  ت�شوير االأ�شعة املختلفة داخل الفم وامل�شتخدمة يف ممار�شة 	
طـــب االأ�شنـــان العامة.  اأخذ ما ال يقـــل عن ع�شر �شور اأ�شعـــة  وقم بتقوميها مع  

ُمدر�شك.

• اإظهار الكفاءة يف االإنعا�ض القلبي و الرئوي.	
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عنوان املقرر: جراحة الأ�صنان - طالب ال�صنة اخلام�صة 

DS5001 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )اإلينور اأو �شوليفان(

عند اإكمال هذا املقّرر بنجاح، ينبغي على الطالب اأن يكونوا قادرين على:

• اإتقـــان املهارات املطلوبـــة للت�شجيل ال�شامـــل للحالة، وتقدمي امل�شـــورة ال�شحية و 	
املعرفة بالق�شايا الطبية والقانونية.

• تلخي�ـــض املعلومـــات ذات ال�شلة ب�شـــاأن الو�شع الراهن للمري�ض مـــن اأجل اإن�شاء 	
الت�شخي�ض التفريقي.

• و�شـــع خطة العـــالج املنا�شب وتربيـــر االقرتاح مع �شـــرورة االأخذ بعـــني االعتبار 	
توقعات املري�ض وحدود اإمكانياته.

•  ترتيب االختبارات املنا�شبة واإظهار القدرة على تف�شري االختبارات والتقارير.	

• تقـــدمي التخدير املو�شعـــي باأمـــان واأداء العمليـــات اجلراحية االأ�شا�شيـــة ال�شنية 	
وال�شنخية بطريقة مهنية تظهر احلوكمة اجليدة .

• اإدراك حـــاالت الطوارئ الطبية وخدمات طـــب االأ�شنان  وتقوميها واإدارتها ب�شكل 	
منا�شب.

• التمييـــز بني املر�شى الذين ميكن / ال ميكن عالجهـــم باأمان من قبل طبيب عام 	
لالأ�شنان.

• اإدارة الطلبـــات  امللحة يف الوقت املنا�شب مت�شمنـــا التعّليم املوجه ذاتيا والتقومي 	
النقدي .

• اإتقان االإدارة العالجية والّدوائية للمر�شى باآالم الوجه و اأمرا�ض الفم والوجه.	
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عنوان املقرر: مقدمة لالقت�صاد

EC1102  :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتور )نويل بريتون(

عند اإكمال املقرر بنجاح  ينبغي اأن يكون الطالب قادرين على:

• التعّرف على املوؤ�ّشرات الرئي�شية لال�شتثمار يف �شوق االأ�شهم.	

• الو�شف والتمييز بني املوؤ�ّشرات االقت�شادية الرئي�شية.	

• تف�شري الدخل القومي االإيرلندي وح�شابات االإنفاق.	

• التفريق بني ال�ّشيا�شة الّنقدية واملالية.	

• اإجـــراء احل�شابات االقت�شادية التي تتيـــح للمتعلم اأن يدرك املفاهيم االقت�شادية 	
بو�شوح اأكرب.

• انتقاد قرارات امليزانية با�شتخدام املعايري االقت�شادية.	

• اإن�شاء ح�شابات ال�شركة ون�شب املحا�شبة وتف�شريها.	

• �شياغـــة ال�شيا�شـــات املنا�شبـــة يف امليزانيـــة ا�شتجابـــة للتغـــريات يف دورة العمـــل 	
التجاري.

• تقييم �شيا�شة احلكومة املالية.	
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عنوان املقرر: تاريخ الرتبية الإيرلندية

ED401 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعلم من طرف الدكتورة )تري�شي كونويل(

عند اإكمال املقّرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• و�شف نظام الرتبية االإيرلندي وتطوره.	

• مناق�شة اخل�شائ�ض االأ�شا�شية للرتبية يف الفرتة التي �شملتها الدرا�شة.	

• تطبيق مهارات املوؤّرخ يف حتليل املا�شي.	

• حتليل كيفية تداول الرتبية من اإدرات خمتلفة.	

• اقرتاح االأ�شاليب املمكنة لتطوير الرتبية يف �شياق ذلك الزمن.	

• التعرف على امل�شاكل التي واجهت تطور الرتبية االإيرلندية.	

• تلخي�ض اأ�شباب وتاأثريات تطورات حمددة  يف تاريخ الرتبية االإيرلندية.	
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عنوان املقرر: املمار�صة الطبية العامة

GP4001 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الربوفي�شور )كولني براديل(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطالب قادرين على:

• تطوير العالقة مع املر�شى بحيث ي�شتطيعون مناق�شة م�شاكلهم ال�شحية ب�شهولة .	

• جمع املعلومـــات املنا�شبة عن امل�شاكل ال�شحية للمري�ض، ومن �شمنها وجهة نظر 	
املري�ض نف�شه.

• توليـــد جمموعة معقولة من االإمكانيات الت�شخي�شية للم�شاكل الطبية غري املميزة 	
التي يعاين منها املر�شى.

• التحقيـــق يف هذه االإمكانيات الت�شخي�شية با�شتخدام الرتكيز املنا�شب على تاريخ 	
املري�ض والفح�ض البدين االنتقائي.

• بنـــاء منوذج عـــام لتدبري اآمن وفعـــال للمر�شى الذين يعانون مـــن م�شاكل �شحّية 	
طويلة املدى.

• تكييف هذا الّنموذج مع امل�شاكل ال�شحية طويلة املدى التي يواجهها عادة االأطّباء.	

• اإن�شـــاء خطـــة اإداريـــة منا�شبـــة وفعالة للتعامـــل مع اجلوانـــب البدنيـــة و النف�شية 	
واالجتماعية مل�شاكل املري�ض.

• الّتفاو�ض بخ�شو�ض هذه اخلطة مع املري�ض.	
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عنوان املقرر: �صيا�صات الحتاد الأوروبي

GV1202  :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )ماري مرييف( من ق�شم احلكم

عند اإكمال املقرر بنجاح  ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• �شرح االأ�شباب الكامنة وراء اإن�شاء االحتاد االأوروبي.	

• و�شف الفرق بني القومية الفوقية و النزعة احلكومية الدولية.	

• نقد هيكلية موؤ�ش�شات االحتاد االأوروبي الرئي�شية و كيفية ت�شغيلها.	

• تقومي االأثر ال�ّشيا�شي واالقت�شادي ل�شيا�شات  خمتارة يف االحتاد االأوروبي.	

• توقع الهيكل امل�شتقبلي والطبيعة امل�شتقبلية لالحتاد االأوروبي.	

• �شياغة مزايا ع�شوية اإيرلندا يف االحتاد االأوروبي وعيوبها.	

• بحث املعلومات ب�شكل فعال و�شامل و عر�شها .	

• الت�شاوؤل عن معنى التطورات ال�شيا�شية ودوافعها عموما.	

• حتليـــل املعلومـــات ب�شـــكل خـــاّلق واإبداعـــي يف اإطار البحـــث عن حلـــول للم�شاكل 	
والتحديات ال�شيا�شية.
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عنوان املقرر: علم   العقوبات

LW545 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعلم من طرف الدكتور )�شني كيلكومينز(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• التمييز بني القانون اجلنائي كقوانني مكتوبة وبني القانون اجلنائي يف الواقع.	

• عر�ض التغيريات الّطارئة على قوانني العقاب مع مرور الزمن وتتبعها.	

• التعرف على املحّددات التي �شكلت العقاب يف اأواخر املجتمع احلديث.	

• توظيف املناهج الّنظرية املختلفة لظواهر القانون اجلنائي.	

• درا�شة املدى الذي ميكن ملثل هذه النظريات تف�شري احلوادث يف اأواخر املجتمع 	
االإيرلندي احلديث.

• تف�شري ق�شايا القانون اجلنائي االإيرلندي والقوانني والتو�شيات املتعلقة بال�ّشيا�شة 	
العامة من خالل ا�شتخدام امل�شطلحات االجتماعية والقانونية.

• ربـــط تغيري القيم وامل�شاعر يف العقاب مع تغيـــري الرتكيز على القانون اجلنائي 	
واالإجراءات اجلنائية.

• تقييم ال�شيا�شات احلالية للعدالة اجلنائية من حيث االجتاه والتاأثري )من حيث 	
ال�شلة باملّتهم و ال�شحايا والهيئات وال�شيا�شيني(.

• الت�شاوؤل عن مدى مو�شوعية القانون اجلنائي، وخلوه من القيمة يف توجهه.	
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عنــوان املقرر: علم   اجلينوم امليكروبي البيئــي: دور واإيكولوجيا امليكروبات يف 
البيئة

MB3005 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعلم من طرف الدكتور )جون موري�شي(

عند اإكمال املقّرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• عر�ض الطبقات الرئي�شية للمجهريات املوجودة يف النظم االإيكولوجية الطبيعية.	

• �شرح كيفية تاأثري البيئة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية يف الن�شاط امليكروبي.	

• و�شـــف االأنواع املختلفة للتفاعالت البيئية التي ت�شارك فيها امليكروبات من خالل 	
اال�شتعانة باأمثلة.

• �شرح االأهمية العامة للمجتمعات امليكروبية يف وظيفة النظام االإيكولوجي.	

• و�شـــف االأ�شاليب التي ميكن تطبيقها لدرا�شـــة امليكروبات و املجتمعات امليكروبية 	
يف البيئة واملقارنة بينها.

• ال�شرح با�شتخدام االأمثله لكيفية تطبيق اأ�شاليب متنوعة لفهم الوظيفة امليكروبية 	
يف النُّظم االإيكولوجية الطبيعية.
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عنوان املقرر: طرق يف علم الأحياء املجهرية

MB3016 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف )كرمل �شورتي�ض(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• حتديد اخلطوات املطلوبة الإكمال كل جتربة ب�شكل منفرد ويف جمموعة.	

• حتديد اخلطوات الفردية املطلوبة ال�شتكمال التجربة.	

• ترتيب ت�شل�شل اخلطوات بحيث ميكن االنتهاء من التجربة.	

• تنظيـــم الكوا�شـــف، والزراعـــات، و الو�شائـــط وغريها التي ُيحتـــاج اإليها يف 	
التجربة.

• احلفـــاظ علـــى �شجل وا�شـــح يف دفرت املخترب لـــكل جتربة علميـــة والبيانات 	
املتولدة عن التجربة.

• تقييم البيانات الواردة فرديا و عن طريق املناق�شة اجلماعية.	

• حتديـــد اال�شتنتاجات التي ميكن ا�شتخال�شها من البيانات اإما فرديا اأو عن 	
طريق املناق�شة اجلماعية.

• تقدمي التجربة املنجزة يف تقرير مكتوب.	

• تقـــدمي التجربة املنجزة يف تقرير �شفـــوي، وحتديد خمرجات كل خطوة من 	
اخلطوات املذكورة اأعاله مع اإيالء اهتمام خا�ض باال�شتنتاجات.
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عنوان املقرر: اإدارة ال�صرتاتيجية والتغيري يف منظمة يف طور النمو

MG5001 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف )باتري�ض كوبر(

عند اإكمال املقّرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• مناق�شة الّنظريات الرئي�شية لالإدارة االإ�شرتاتيجية واملناف�شة.	

• تطبيق االأطر االإ�شرتاتيجية الرئي�شية مل�شكلة معينة و التو�شية باحللول.	

• تقييـــم نقدي لال�شرتاتيجيـــات املّتبعة واملوارد املتاحة، واخليـــارات االإ�شرتاتيجية 	
املتاحة للمنظمة.

• اإظهـــار املهارات االإداريـــة و الكفاءات مثل: التفاو�ض و االّت�شـــال واإدارة امل�شاريع 	
وحّل امل�شاكل والعمل اجلماعي.

• حتّدي النماذج ال�شائدة يف التفكري اال�شرتاتيجي.	



116

م واستخدامها  صياغة مخرجات التعلُّ

عنوان املقرر: م�صروع  بحث �صحة الطفل

PC2007 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )مالون اأيلني(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• عيفة للبحـــث با�شتخدام 	 تعريـــف البحـــث، والتفريـــق بني النوعيـــة اجليـــدة وال�شّ
املعايري املنا�شبة.

• �شياغة �شوؤال اأ�شلي للبحث.	

• اإجراء م�شح اأدبي �شامل.	

• حتديـــد امل�شادر الببليوغرافية، وقواعد البيانـــات وغريها من م�شادر املعلومات 	
ذات ال�شلـــة و الو�شول اإليها  باالإ�شافة اإىل تقدير مواطن القوة وال�شعف ملختلف 

اأ�شاليب جمع البيانات.

• جمع البيانات االأ�شلية با�شتخدام منهجية البحث االأكرث مالءمة.	

• اإدراك التحيز.	

• تف�شري نتائج البحوث.	

• تقدير ال�شرية والق�شايا االأخالقية.	

• اإي�شال نتائج االأبحاث ب�شكل منا�شب يف عرو�ض كتابية و �شفهية.	
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عنوان املقرر: العمليات امل�صرتكة  وتقنية اجل�صيمات

PE3002  :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتور )جون فيتزباتريك(

عند اإكمال املقّرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• قيا�ـــض خ�شائ�ـــض اجل�شيمات وامل�شحـــوق، و خا�شة حجـــم اجل�شيمات و حمتوى 	
الرطوبة وكثافة اجل�شيمات، و الكثافة الظاهرية، و ال�شيولة / احتكاك اجلدار.

• لكّل عملية مّتت تغطيتها يجب:	

- �شرح كيفية ا�شتغال العملية.

- التعرف على اأهم املتغرّيات التي حتدد التكاليف الراأ�شمالية والت�شغيلية.

- اإجـــراء ح�شابات الت�شميم، حيثما اأمكن، لتقييـــم هذه املتغريات وو�شف كيفية 
تقديرها.

- اإجـــراء جتارب / اختبارات �شغرية الّنطـــاق لتقييم قيم العوامل امل�شتخدمة يف 
ح�شابات الّت�شميم )التجفيف، والرت�شيح، التميع ،و ت�شميم ال�شوامع(.

• اإظهـــار الفهـــم لكيفيـــة تاأثـــري خ�شائ�ـــض اجل�شيمـــات و اخل�شائ�ـــض الظاهرة 	
للم�شحوق على االإنتاج والتخزين واملناولة، والف�شل ومعاجلة نظم اجل�شيمات.
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عنوان املقرر: الديناميكا احلرارية التطبيقية وميكانيكا املوائع

PE3001 :رمز املقرر

متت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتور )ادمون برين(

عند اإكمال املقّرر بنجاح  ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• تقييـــم اأي نظـــام خلطوط االأنابيـــب فيما يتعلق بفـــروق ال�شغط ومعـــدالت تدفق 	
ال�ّشوائـــل وت�شميم نظام م�شخة-خـــط اأنابيب لل�شريـــان الرقائقي و امل�شطرب، 
االأحادي اأو متعدد االأطوار لل�شوائل النيوتونية اأو غري النيوتونية، والأنظمة االأنابيب 

امل�شتقيمة اأو املت�شعبة اأو اأنظمة �شبكات االأنابيب.

• اختيار م�شخات منا�شبة لنوع العمليات املوجودة يف العمليات ال�شناعية ومداها.	

• ت�شنيـــف خمتلف نظم التدفق البدائية، وذلك من اأجـــل توظيف معادالت نافيري 	
�شتوك�ض )Navier-Stokes( لو�شف هذه االأنظمة، واأي�شا �شرح كيفية تطبيق هذه 

املعادالت الأنظمة اأكرث تعقيدا با�شتخدام برامج ديناميكية املوائع احلا�شوبية.

• عر�ض لطبيعة ال�شائل �شريع التدفق والقابل لالن�شغاط و ت�شميم تدفق منخنق.	
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عنوان املقرر: املنتجات الطبيعية الن�صطة بيولوجيا – علم العقاقري

PS3005 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )باربرا دويل-بري�شتوي�ض(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• التعرف على الفئات املختلفة من االأي�شات الثانوية للنباتات.	

• �شـــرح اأهمية ح�شول االأي�شات الثانوية للمجموعات الت�شنيفية املختلفة، يف خمتلف 	
اأجزاء النبات و يف خمتلف املواقع حول العامل )تاأثري البيئة(.

• مناق�شة اأخالقيات ح�شاد العقاقـــري من النباتات املهددة باالنقرا�ض والتزامات 	
احل�شاد جتاه املجتمعات املحلية يف تلك املنطقة.

• ت�شميم بروتوكوالت لتنظيم متابعة املرّكبات الثانوية يف النباتات با�شتخدام نهج 	
التكنولوجيا احليوية.

• املعايـــرات 	 )با�شتخـــدام  النباتيـــة  املغذيـــات  علـــى  معمليـــة  جتـــارب  اإجـــراء 
والكروماتوغـــرايف( )واأي�شـــا با�شتخدام نهج الهند�شة الوراثيـــة لتعديل النباتات 

الهامة طبيا(.

• كتابة مراجعة من ثالثة اآالف كلمة على مو�شوع خمتار ذي �شلة باملقرر با�شتخدام 	
االأدبيات املن�شورة.

• التمييـــز بـــني خمتلف اال�شرتاتيجيـــات املتاحة لال�شتخدام االأخالقـــي و امل�شتدام 	
للموارد الطبيعية.

• ا�شتخدام املعلومات امل�شتقاة من الزيارات ال�شناعية لتقييم نظم مراقبة اجلودة 	
تقييما اأ�شمل وا�شتخال�ض املنتجات النباتية الطبيعية على نطاق �شناعي.

• الدفاع عن ا�شتخدام االأنواع النباتية الّنادرة الأغرا�ض عالجية لالإن�شان.	
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عنوان املقرر: طب الأ�صنان الرتميمي

RD3003 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف )الدكتورة اإديث األني(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على: 

• فح�ض فم املري�ض من الداخل و اخلارج.	

• و�شع خطة العالج املنا�شبة ا�شتنادا اإىل فهم املر�ض و ا�شتنادا اإىل توقعات الّنجاح 	
املمكنة .

• حتديد ت�شّو�ض ال�شن واإرجاع ال�شن اإىل �شكلها الوظيفي بعد اإزالة الت�شو�ض.	

• ت�شجيل انطباع دقيق عن الفم وحتديد جميع امليزات الت�شريحية ذات االأهمية. 	

• ت�شميم طقم اأ�شنان جزئي مع التثبيت والّدعم  املنا�شبني .	

• اإعطـــاء التخديـــر للعقدة الع�شبيـــة املحلية باإتقان وبطريقة اآمنـــة  واأدنى حد من 	
املخاطر للمري�ض  وللعملية.

• التوا�شل مع املر�شى والّزمالء بطريقة منا�شبة.	
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عنوان املقرر: ف�صيولوجيا احليوان  املقارن

ZY3011 :رمز املقرر

مّتت �شياغة خمرجات التعّلم من طرف الدكتورة )�شارة كولوتي(

عند اإكمال املقرر بنجاح ينبغي اأن يكون الطاّلب قادرين على:

• و�شف املكونات الرئي�شية جلهاز املناعة.	

• مقارنة جهاز املناعة لكّل من الفقاريات والالفقاريات.	

• و �شع تباين جلهاز املناعة للفقاريات والاّلفقاريات.	

•   تقـــومي فعاليـــة خمتلـــف االآليات التـــي ت�شتخدمهـــا الطفيليات للتهّرب مـــن ا�شتجابة 	
امل�شيف.

• اإظهار املهارات العملية الاّلزمة لك�شف مكونات جهاز املناعة وقيا�شه.	

• الدفاع عن النتائج التي مّت احل�شول عليها عمليا يف املخترب   يف ورقة علمية.	
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  ملحق 3: ترجمة لبع�س امل�صطلحات امل�صتخدمة يف الن�س

Abilityاال�شتطاعة

Achievementاالإجناز

Adaptationالتكّيف

Adjustا�شبط

Aimالغاية

Analysisالتحليل

Applicationالتطبيق

Applyطّبق

Arrangeرّتب

Assembleاجمع

Assessmentتقومي

Attitudesميول

Attributes�شمات

Balanceواِزن

Be aware ofكن على وعي بـ

Be exposed toتعر�ض اإىل

Calibrateعاير
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Capacity�شعة )قدرة(

Clarifyبنّي 

Clozeتقنيات احلذف

Cognitiveاالإدراك

Collectاجمع

Combine�شّم 

Comparableقابل للمقارنة

Competenceالكفاءة

Comprehensionالفهم

Constructاأن�شئ

Copyان�شخ

Creativityابتكار

Credit-hour�شاعة معتمدة

Curriculumمنهج

Decodeفّك �شفرة

Defineعّرف

Degree�شهادة

Degree programخطة برنامج
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Demonstrateاأظِهر

Deriveا�شتّق

ف Describe�شِ

Design�شّمم

Detectاك�شف

Determineحّدد

Developطّور

Differentiateفّرق بني

Discoverاكت�شف

Displayاأظهر

Distinguishمّيز

Employوّظف

Enumerateا�شرد

Essay questionsاأ�شئلة املقال

Examineافح�ض

Executeنّفذ

غ Express�شِ

Extendو�ّشع
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Fieldworkعمل ميداين

Flowchartخمّطط ان�شيابي

Formativeتكويني

Frameworkاإطار

Generalizeعّمم

Genericعاّم

Graspا�شتوعب

Hierarchyت�شل�شل هرمي

Holistic�شمويل

Identifyحّدد

Instrumentalعملي

Knowledgeمعرفة

lifelong learningالتعّلم امل�شتمّر

Listا�شرد

Manipulateعاِلج

Mendاجرب

Mentorموّجه

Mimeمّثل باإمياء
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Mobilityقابلية احلركة

Moduleمقّرر )وحدة(

Mixاخلط

Name�شّم

Objectives=goalsاالأهداف

Outcomeخمرج

Open-endedغري منتهي

Operate�شّغل

Organizeنّظم

Performanceاأداء 

Portofolioحمفظة

Predictتنّباأ 

Programبرنامج

Presentقّدم

Proseنرث

Qualificationsموؤّهالت

Qualityجودة

Quoteاقتب�ض )اورد(
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Rating scale�ُشّلم التقدير

Reactتفاعل

Recallتذّكر

Recollectا�شتح�شر

Recognizeاأدِرك

Recognitionاالعرتاف

Record�شّجل

Reflective journalsالدوريات التفاعلية

Relateاأظهر العالقة

Repeatكرر

Reproduceاأعد اإنتاج

Roteا�شتظهار

Self-improvementالّتطوير الذاتي

Setا�شبط

Showاأظهر

Skillsقدرات

Solveُحلَّ

Standardمعيار
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Stateاأذكر

Statementعبارة

Summativeنهائي 

Syllabusحمتوى املقرر

Synthesisحتليل 

Systematicمنطي

Taxonomyالت�شنيف

Translateترِجم

Valueقّيم

Vocationalمهني
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