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  الوحدة األولى
  

  )المنهج ، المقرر ، الوحدة ، البرنامج ( المفاهیم األساسیة  
   مداخل بناء المقررات التعلیمیة 

  ـ:األهداف 
  ـ:بعد دراسة ھذه الوحدة یجب على المشارك أن   

  .یحدد مفهومًا واضحًا للمنهج والمقرر والوحدة والبرنامج  -١
 .لبرنامج یمیز بین المنهج والمقرر والوحدة وا -٢

  .یحدد خصائص المداخل األساسیة لبناء المقررات  -٣
  ـ:الموضوعات 

  ـ:ولتحقیق األهداف السابقة یتم دراسة الموضوعات التالیة   
  .مفهوم المنهج والمقرر والوحدة والبرنامج  -١
  .الفروق بین المنهج والمقرر والوحدة والبرنامج  -٢
  .مداخل تصمیم المقررات التعلیمیة  -٣

  ـ:اإلنتاج المطلوب 
  ـ:بإشراك المتدربین في األنشطة التدریبیة وورش العمل ینبغي أن   

  .یصوغ تعریفا واضحًا للمقرر التعلیمي  -١
  .یكتب قائمة بخصائص المقرر  -٢
  .یكتب قائمة بخصائص المداخل المختلفة لبناء المقررات  -٣
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الوحدة ، البرنامج ، مداخل بناء المنهج ، المقرر، (المفاهیم األساسیة  :أوًال 
  ) . المقررات التعلیمیة

قــد یتبــادر إلــى الــذهن أن المــنهج ، المقــرر، الوحــدة ، البرنــامج أســماء لمفهــوم واحــد ، أو   
أنها كلمات مترادفة لمعنى واحد في السیاق التربوي ، وقد خلـد فـي ذهـن الـبعض أن هـذه الكلمـات 

  .ات التي یدرسها الطالب في حقل تعلیمي ما هو المواد أو المحتویتشیر إلى معنى 
والشـــك أن الكلمـــات الســـابقة هـــي فـــي الحقیقـــة أســـماء لمصـــطلحات تطلـــق علـــى مفـــاهیم   

مختلفة ، ولكل منها مـا یمیـزه عـن األخـرى ولكـن حـرى بالـذكر ألن هـذه المفـاهیم تربطهـا عالقـات 
  .وصالت تكاد تكون عالقة الخامة بالنسیج الكلي 

  ـ:المنهج 
یقـة األمـر أن تعریـف المـنهج ـ وهـو أول هـذه المفـاهیم ـ مـن أصـعب األمـور ، ونظـرًا وحق  

للتطــور التــاریخي لهــذا المفهــوم واخــتالف وجهــات النظــر إلیــه فنــرى كــارول وكمبــل یعرفــان المــنهج 
بأنه جمیع الخبرات التي یحققها الطالب بتوجیه مدرسهم بینما تایلور یعرفه بأنه الخبرات التعلیمیة 

  .ي یخطط من خاللها إلى تحقیق الهداف التعلیمیة الت
ویرى كاندلین أن المنهج خطة عامة عن التعلم وأغراضه وخبراته وأسالیب تقویمـه ودرس   

اتجاهات العالقة بین المعلم والمعلمین ، وهو بذلك یعد بنكًا لعناصر الـتعلم واقتراحـات اسـتخدامها 
  .وتنفیذها داخل حجرات الدراسة 

ى منحـي كانـدلین فـي توسـیع مفهـوم المـنهج الخطـة العامـة للتربیـة المتعلمـین فـي وقد انتحـ  
حقـــل دراســـي معـــین ، وكیلـــي الـــذي لفـــت االنتبـــاه إلـــى الفـــرق بـــین اســـتخدام كلمـــة المـــنهج بمعنـــى 
ـــــتعلم  ـــــي لل المحتـــــوى الدراســـــي وبـــــین اســـــتخدامه بمعنـــــى اســـــتخدامه بمعنـــــى المخطـــــط العـــــام والكل

وسـمات لمفهـوم المـنهج مـن خـالل ل یمكن لنا استخالص خصـائص ه واآلنبالمؤسسات التربویة 
   تعریفاته ؟
  ـ،:المقرر 
وعلــى " نظــام یتفاعــل فیــه كــل مــن المعلــم والمــتعلم والمــواد التعلیمیــة " یعــرف المقــرر بأنــه   

هـذا فإنـه یمكـن القـول أن المقـرر هـو كیـان كیانــات المـنهج ، ویأخـذ بجانـب منـه هـو جانـب المــواد 
الدراســة ، حیـــث أنــه نظـــام لتفاعــل كــل مـــن المعلــم والمـــتعلم  وأمــاكنالرتبــاط بحجـــرات التعلیمیــة وا

  .والمواد التعلیمیة 
ویعـــرف بأنـــه منظومـــة تعلیمیـــة تتكـــون مـــن عـــدد مـــن الوحـــدات التعلیمیـــة محـــددة الهـــداف   

والمحتــوى والمصــادر التعلیمیــة ، ویمكــن تعلیمــه بطــرق شــتى فــي مــدة دراســیة محــددة لنوعیــة مــن 
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وهــل لنــا اآلن أن . مــین ویمكــن أن یكــون ضــمن برنــامج تعلیمــي أو جــزء مــن مــنهج دراســي المتعل
  .تدرك الفروق بین المقرر والمنهج ؟ قدم مثاًال للتوضیح 

  ـ:البرنامج 
نظــیم بأنــه تنظــیم بنــائي لألنشــطة التعلیمیــة ، أي أن البرنــامج التعلیمــي ت یعــرف البرنــامج  

لى أهداف محددة سلفًا ، في إطار كیـان كبیـر هـو المـنهج ، یقوم عألنشطة التعلم في مجال ما ، 
مــن كیانــات المــنهج ، ولتوضــیح هــذه العالقــة نســتطیع أن وعلــة هــذا فــإن البرنــامج التعلیمــي كیــان 

نعطي المثال التالي ، منهج الریاضیات قد یحتـوي علـى برنـامج عالجـي لعـالج الضـعف فـي حـل 
لقـــــدرة علـــــى اســـــتخدام اآلالت الحاســـــبة ونســـــتطیع أن مســـــائل القســـــمة أو برنـــــامج إثرائـــــي لتنمیـــــة ا

  .نستوضح من المثال السابق أن البرنامج یصاغ أو یبني لتحقیق أهداف خاصة داخل المنهج 
  ـ:الوحدة التعلیمیة 

جــزء مــن قــدر دراســي یتنــاول قضــیة واحــدة : یطلــق هــذا المفهــوم ویــراد بــه معنیــان األول   
د مـن الـدروس التـي تغطـي هـذه القضـیة وفـق عمـق وشـدة بالوحدة والتفصیل ، وقد تشمل على عد

المطلوبــة فــي عــرض المعلومــات أو األنشــطة والمهــارات ، وعلــي ســبیل المثــال مقــرر مثــل التنــاول 
القــراءة قــد یتنــاوب عــدد مــن الوحــدات التعلیمیــة أو الدراســیة مثــل فهــم الكلمــات أو فهــم األفكــار أو 

معنــى الكلمــة مــن الســیاق هــذا بالنســبة للوحــدة األولــى اســتنتاج األفكــار ، فهــم المتضــادات ، فهــم 
المــذكورة ســابقاً ، وهكــذا وحــري بالــذكر أن مفهــوم الوحــدة التعلیمیــة بهــذا الشــكل یطلــق علیــه باللغــة 

  . Unitاالنجلیزیة مصطلح 
وهـذا یعنـي معنـى أخـر ،  Moduleویطلق على هذا المفهـوم باللغـة االنجلیزیـة مصـطلح   

وحـدة تضــم مجموعــة مـن نشــاطات الــتعلم والتعلـیم یراعــى فــي " م إلــى أنهــا حیـث تشــیر هــذا المفهـو 
المتعلم على تعلم أهداف تعلیمیة محددة  تصمیمها أن تكون مستقلة ومكتفیة بذاتها ، لكي تساعد 

تحدیــد دقیــق ، ویتفــاوت الوقــت الــالزم إلتقــان تعلــم أهــداف الوحــدة مــن دقــائق إلــى عــدة ســاعات ، 
نوعیـة األهـداف وتحتـوي الوحـدة وبجـدر باإلشـارة إلـى أن مفهـوم الوحـدة ویتوقف ذلـك علـى طـول و 

التعلیمیة هنا یربط بمفهـوم تفریـد الـتعلم ، كمـا أنـه یصـطلح علیـه بالقریـب باسـم الوحـدات التعلیمیـة 
  )درسه ( الصغیرة ، والتي قد تطلق البعض أسم 

  ـ:الفرق بین المنهج والمقرر والبرنامج والوحدة : ثانیًا 
ح مــن التعریفــات الســابقة لكــل مــن المــنهج والمقــرر والبرنــامج والوحــدة یتضــ  

متمــایزة متقاربــة فبــرغم العالقــة الوثیقــة بــین تلــك المفــاهیم إال أن كــل أنهــا مفــاهیم 
  ـ: اهماته وهناك فروق دقیقة تبینها من أمفهوم منها قائم بذ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤

یشـمل المـنهج والمقـرر  المنهج مفهوم شامل وأوسـع مـن المفـاهیم الثالثـة األخـرى ، إذ –أ 
  .والبرنامج والوحدة 

ب ـ المنهج ال یقتصر على فرع أو جانب  من جوانب المعرفة كالتي یهتم بها المقـرر أو 
البرنــامج أو الوحــدة ، إذ إنهــا تهــتم بجانــب مــن جوانــب المعرفــة المتعــددة التــي یهــتم 

  .لوحدات المختلفة بها المنهج ولذا فقد یشمل المنهج عددًا من المقررات والبرامج ا
ج ـ المقرر والبرنامج كیانان من كیانـات المـنهج إال أن المقـرر قـد یأخـذ وقتـًا زمنیـًا أطـول 
في تنفیذه ، وال یرتبط سبب لوجوده ، بینهما البرنامج قـد یسـتغرق وقتـًا زمنیـًا أقـل ، 
ویرتبط دائمًا بوجود خلل لدى الطالب في جانب أو أكثر من جوانب التحصـیل أو 

مهــارات أو حالــة انجــاز بعــض الطــالب التحصــیلي العــالي لجوانــب المقــرر فیــأتي ال
  .البرنامج إلثراء جوانب تحصیلیه أخرى لدى هذه الفئة من الطالب 

د ـ  المقــرر والوحــدة تقــوم بینهمــا عالقــة الكــل بــالجزء فقــد یشــتمل المقــرر علــى عــدد مــن 
سي مـن مكونـات المقـرر ، الوحدات التعلیمیة ، وكذا فإن الوحدة مكون وصلب أسا

   .ال یصح أن تكون المقرر ذاته ولذا فإنها 
  ـ:مداخل تصمیم المقررات التعلیمیة : ثالثًا 

یقصد بتصمیم المقـررات التعلیمیـة تلـك العملیـة التـي یخطـط مـن خاللهـا لتحدیـد العناصـر   
، وتمــر هــذه  األساسـیة للمقــررات التعلیمیــة ووصــفها فــي إطــار متناســق یحقــق الهــدف مــن إعــدادها

اإلجراءات التي یخطط لها مسبقًا وفـق رؤى ووجهـات نظـر مختلفـة ( العملة بالعدید من الخطوات 
ومن ثم فإن تصمیم المقررات التعلیمیة یتأثر بالفلسفة أو الرؤیـة العامـة عنـد بنائـه ، ومـن ثـم فقـد )

  ـ:ظهرت مداخل مختلفة لتصمیم المقررات التعلیمیة من أهمها 
  ـ:اجات المتعلمین مدخل ح –أ   

وهــــو مــــدخل یقــــوم علــــى تحدیــــد الحاجــــات الفعلیــــة للمــــتعلم قبــــل بنــــاء المقــــرر أو 
تصـــمیمه ، ویقصـــد بالحاجـــات هنـــا الـــنقص الـــذي یعتـــري المـــتعلم تجـــاه موضـــوع 
التعلم المستهدف ، والحاجة قد تعني الشيء الذي إذا سحب أو حدث عجز عـن 

وط بــالمتعلم بهــا بعــد مــروره بخبــرة تــوفیره یــؤدي إلــى خلــل فــي أداء الوظــائف المنــ
الـــتعلم وحـــري بالـــذكر أن الحاجـــة تخـــالف المطلـــب ، إذ یتعلـــق المفهـــوم األخیـــر 
بدرجــة تقبــل أو رفــض الفــرد لموضــوع مــا ، فــالمتعلم قــد یكــره الخضــوع ألنشـــطة 

  .التعلم ولكنه قد یكون في حاجة إلیها 
م علــى أســاس منطقــي وتصــمیم المقــررات التعلیمیــة وفقــًا لحاجــات المتعلمــین یقــو 

الـنقص الـذي یعتــریهم فـي موضـوع الــتعلم كمـا أنـه یبعــد واضـع المقــرر أو إلدراك 
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لــدى المــتعلم أو أن یكــون درجــة مصــممه عــن موضــوعات قــد ال یكــون لهــا فائــدة 
الحاجــة إلیهــا لــدى المــتعلم ضــعیفة لمعرفتــه بهــا مســبقًا أو لعــدم تأثیرهــا القــوي فــي 

  .أداء وظائفه 
  ـ:عن هذا النموذج بالشكل التالي ویمكن التعبیر 

  
  

  
  
  
  
  

  
  ـ:ب ـ مدخل األهداف  

كخطــوة أولــى أساســیة ویعتمــد هــذا المــدخل علــى التحدیــد الــدقیق وبنــاء المقــررات   
فــي عملیــة تصــمیم وبنــاء المقــررات ، ومــن هنــا فــإن محتویــات هــذه المقــررات ، 

وأن تكــــون قائمــــة علــــى هــــذه األهــــداف ومتجهــــه إلــــى تحقیقهــــا ،  وأنشــــطتها البــــد
ویالحــظ علــة هــذا المــدخل إهمالــه لجانــب المــتعلم ، إذ أنهــا ال تقــوم علــى تحلیــل 

  .دقیق لحاجات المتعلم ودراسة متباینة لقدراته 

  تقدیر احتیاجات
 الطالب ومطالبھم

 صیاغة األھداف

 اختیار المحتوى

اختیار أنشطة 
 التعلیم والتعلم

اختیار أسالیب 
 التقویم

 التقویم

 ابدأ
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عــدداً مــن الخطــوات التــي یســیر علیهــا نخطــط المقــرر وفــق هــذا  Tylerوقــد حــدد تــایلور   
ـــتعلم ، النمـــوذج ، وهـــ ـــیم وال ـــار أنشـــطة التعل ي تحدیـــد األهـــداف التعلیمیـــة واختیـــار المحتـــوى واختی

  ـ:ویعبر عن هذا النموذج الشكل التالي . والتقویم 
    
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    
هذا النموذج في إعداد المقررات لیطلب من واضعیها أن یحددوا بالتفصـیل النـواتج وأتباع 

لمتعلمـــون بعـــد مـــردودهم بخیـــرات المـــنهج ، وذلـــك فـــي صـــورة األهـــداف كمـــا المتوقـــع أن یحـــددها ا
یتطلب منهم اختیار المحتوى الذي یترجم هذه األهداف وأنشطة التعلیم والتعلم التي تساعد تحققها 
وأسالیب التقویم التـي تكـون هـي األخـرى موجهـة بالهـداف وتـأتي عملیـة تقـویم المقـرر للحكـم علـى 

  القصور في الخطوات السابقةنجاحه أو فشله وغیر 
  ـ:م ـ مدخل النظج   

إلــى المقــرر الدراســي علــى أنــه نظــام صــغیر مــن وینظــر أصــحاب هــذا المــدخل   
نظــام أكبــر هــو المــنهج الدراســي یتــألف هــذا النظــام مــن مجموعــة مــن العناصــر 
التــي تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض بشــكل وظیفــي متكامــل یتــأثر كــل عنصــر فیهــا 

، وأي خلــل یحــدث فــي عناصــر هــذا النظــام یــؤثر فــي النظــام بــاألخر ویــؤثر فیــه 
تــألف نظــام المقــرر الدراســي وفــق وی. بأكملــه وبالتــالي فــي األنظمــة المرتبطــة بــه 

هــــذه الرؤیــــة مــــن عناصــــر أربعــــة هــــي األهــــداف والمحتــــوى واألنشــــطة والوســــائل 
  .والتقویم 

 ابدأ

 دد األھدافح

 اختر المحتوى

 اختر األنشطة

اختر أسالیب 
 التقویم

 التقویم
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  : لة هي ولذا فإن على معلم المنهج وفق هذه الرؤیة أن یتساءل أربعة أسئ
لتحقیــق هــذه األهــداف ؟ وكیــف مــا األهــداف التــي أســعى لتحقیقهــا ؟ والخبــرات التــي یجــب توفیرهــا 

وأیــا كانــت . وكیــف یــتم التثبیــت مــن إتقــان أو تحقــق هــذه األهــداف  یمكــن تنظــیم هــذه الخبــرات ؟ 
لـف هـذه الرؤیة أو المدخل فإن لتصمیم المقرر الدراسـي عـددًا مـن الخطـوات الواجـب إتباعهـا وتخت

  . الخطوات وفق الرؤیة المتبعة
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  قراءات إضافیة
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أساسیات المنهج وتنطجاته ، القاهرة ـ دار الثقافة للطباعة والنشر   محمد عزت عبد الموجود وآخرون

،١٩٧٨  
مناهج التعلـیم العـام دراسـة تحلیلیـة ، القـاهرة دار الثقافـة للطباعـة   فایز مراد مینا

  ١٩٨٠لنشر،وا
رشــدي عیســى ، فــایز مــراد مینـــا ، 

  فیصل هاشم شمس الدین
الفهــم منظومــة لمحتــوى التعلــیم ، القــاهرة ـ دار الثقافــة للطباعــة 

  ١٩٨٤والنشر 
  

  الوحدة الثانیة
  تحدید االحتیاجات التعلیمیة كخطوة من خطوات تصمیم المقررات التعلیمیة

  
  

  :رك أنبانتهاء دراسة الوحدة ینبغي على المشا
 .لتحدید االحتیاجات التعلیمیة مداخلیحدد ثالثة  .١

 یحدد طرق جمع البیانات أو تقویم االحتیاجات التعلیمیة .٢
 یعد استبانة لتحدید بعض االحتیاجات التعلیمیة في نجال تخصصه .٣

 یفرق بین األسالیب المختلفة لتحدید االحتیاجات  .٤

 ت في تحدید االحتیاجاتیشرح عیوب ومزایا االستبانة والمقابلة واالختبارا .٥
  

  
 

  :یمكن تحقیق الموضوعات السابقة من خالل دراسة ما یلي
 مداخل تحدید االحتیاجات التعلیمیة .١
 :طرق جمع البیانات وتقویم االحتیاجات التعلیمیة .٢

 .االستبانة -أ 

 .المقابلة - ب 

 األهداف

 الموضوعات  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩

 .المالحظة -ج 

 .االختبارات التشخیصیة -د 
  

  :نبغي أنبعد مرور المشاركین بخبرة النشاطات التدریبیة ی
یعدوا أداة لجمع بیانات عن االحتیاجات التعلیمیة في مجال 

  تخصصهم
  

  كخطوة من خطوات تصمیم تحدید الحاجات التعلیمیة
  وبناء المقررات التعلیمیة

 تحدید مداخل تحدید م ضرورة الماضیة تعریف الحاجة ، و حري بالذكر هنا وحدةسبق في ال
  : جازه هنا فیما یلي الحاجات التعلیمیة ،و هو ما یمكن ای

  المدخل التشخیصي   -١
و یعتمــد هــذا المــدخل علــي تشــخیص الجوانــب التعلیمیــة التــي یجــب توافرهــا لــدي المــتعلم   

لتحقیق وظائفه في المستقبل ، و یعتمد هذا المدخل علي تعریف دقیـق للحاجـة علـي أنهـا حاصـل 
ذا المدخل علي العدید من أدوات القیاس طرح ما یعرفه المتعلم و األداء المتوقع لدیه ، و یعتمد ه

  من أهمها االختیارات التشخیصیة ، و المالحظة ، و المقابالت الشخصیة 
  االنطباعات الذاتیة  - ٢  

و هو مدخل یعتمد علي تقریر المتعلم ذاته عن ذاته و ما یعوزها من جوانب التعلم ، أو تقریر 
في المجال عن متطلبات التعلم الالزمة ألداء مهمة بما یحتاجه زمالئهم أو تقري الخبراء  األقران

  أو مهنة أو وظیفة معینة
  تحلیل مهام العمل  - ٣  

وهو مدخل یعتمد علي التحلیل الدقیق لمهام العمل المرجو اجازته بعد المرور بخبرة التعلم ،أو  
أساسیة تحلیل مهام الوظیفة أو المهنة التي یعد المتعلم لها ، و جعل هذه المهام ركائز 

  لموضوعات التعلم و مهاراته 
  طرق جمع البیانات أو تقویم الحاجات التعلیمیة  - ب  

  االستبیانات *
دم هذه ید الحاجات و قد تقو تستخدم االستبیانات لعمل مسح شامل للمعلومات المرتبطة بتحد

و قد تجمع هذه انات لعدید من الجهات ، منها الخبراء ، أو المستهدفین بالتعلم بأنفسهم ، ستباال

 المطلوباإلنتاج 
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 ١٠

التي یحتاج إلیها المتعلمون في مجال ما ، وشدة  االستبیانات معلومات حول جوانب التعلم
االحتیاج إلیها ، و كذلك الفترة الزمنیة الالزمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بهذه الحاجات ، و قد 

  .ناتج عن الحاجة تجمع بها معلومات حول المصادر التي تحقق التعلم و التغلب علي النقص ال
  :و یشترط الستخدام االستبیان في تحدید الحاجات عدة شروط 

  تطویع االستبیان للهدف العام المراد فیها و ارتباطها بموضوع التعلم  -١
  المراد مسح حاجات المتعلمین تجاهه 

  االستخدام النظامي لالستبیان و الذي قد یتحقق من خالل  -٢
  تنظیم فرق العمل  -أ   
  المستهدف باالستبیان تحدید أهداف المسح  -ب  
  اختیار نموذج االستجابة المناسب  - جـ  
  جازة بنائها إو  تولید األسئلة -د  
  التأكد من صدقها و ارتباطها  - هـ  
  تحلیل البیانات بدقة  -و  
  تفسیر ووضع اقتراحات استخدام النتائج  - ز  

مناسب و أسلوب صیاغة األسئلة الذي االهتمام بالجمهور المستهدف و تحدید الوقت ال -٣
  یتناسب معه

  : و یأخذ تصمیم أسئلة االستبیان أو عناصرها أشكاًال مختلفة مثل 
  : أسئلة النهایات المفتوحة مثل  -١  

  أري لكي أكون طبیبًا ناجحًا أن أدرس موضوعات الكیمیاء 
    -ب           -أ

   –د            - ج
   یدو یطلب من المستجیب كتابة ما یر 

  
  : أسئلة االختیار من متعدد مثل   -٢

  یجب أن أدرس الموضوع 
  الكیمیاء الحیویة  -أ

  الكیمیاء العضویة  -ب
  ج الكیمیاء الفیزیائیة 
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ولویات مثل رتب هذه الموضوعات وفق أو ترتیب األ أسئلة تحدید درجة األهمیة -٣
  علي لدرجة األا بحیث یمثل الموضوع األكثر أهمیة ٤ -١أهمیتها لدیك بوضع رقم من 

  عناصر المحاسبة  -     تعریف المحاسبة  - 
  دفاتر المحاسبة  -     النظم المحاسبیة  - 
  أسلوب لیكرت  -٤

  : قدیرات مختلفة تجاه موضوع ما مثلو هو أسلوب یعتمد علي اختیار تقدیر معین من ت
  

  االستماع درس مهم في تعلم اللغة 
  رفضا    ارفض      ال أستطیع         موافق    موافق

  بشدة          التحدید      بشدة  
  

  : و یتمیز االستبیان كأداة لتحدید االحتیاجات التعلیمیة بما یلي 
االستجابة أداة فاعلة في جمیع المعلومات حیث تعطي استجابة واضحة تجاه   -١

 .موضوع ما 

 .سهولة االستجابة عنها   -٢

 مناسبة لمختلف المتعلمین  -٣

 دف من إعدادها تعدد طرق بنائها بما یتالءم مع اله  -٤

  
  :انه لتحدید الحاجات التعلیمیة یشوبها بعض أوجه النقص و التي من أهمها كما أن االستب
برغم سهولة إعدادها لكن للحصول علي نتائج واقعیة فهي تحتاج الي خبرة في   -١

 صیاغة عناصرها 

 discussال تتواءم نع بعض نظم جمع المعلومات مثل حلقات النقاش الجماعیة  -٢
group 

 یة االجتماعیة أحیانًا عند اإلجابة عنهابرغو متأثیر ال  -٣

  
  المقابالت الشخصیة  * 

و هو أسلوب یعتمد علي مقابلـة المـتعلم و توجیـه بعـض األسـئلة إلیـه و التـي مـن خاللهـا   
یستوضــح مســتخدم هــذا األســلوب جوانــب الــنقص لدیــه ، و إبــراز الحاجــات التعلیمیــة ،و المقابلــة 

م علــي توجیـــه أســئلة أساســیة للمــتعلم تتبعهـــا أســئلة تفصــیلیة و یلــزم لتحقیـــق الشخصــیة نظــام یقــو 
إحـراج  الهدف منها تحدید الهدف من المقابلة ، و الوضع في االعتبار عنـد صـیاغة األسـئلة عـدم
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وقدرته علي استیعاب السـؤال و اإلجابـة عنـه ، و قـد یصـمم مسـتخدم المتعلم و مراعاة خصائصه 
مارة خاصـة توضـع أثنـاء إجـراء المقابلـة تشـتمل فـي جـزء منهـا علـي بیانـات المقابلة الشخصیة اسـت

  :أساسیة تهم مستخدم هذا األسلوب ثم أسئلة أساسیة تلیها األسئلة الفرعیة المرتبطة بها مثل 
  هل تشعر انك بحاجة لدراسة موضوع قوانین الوراثة ؟ -
  هل تعلم لماذا یتغیر لون المولود عن أبویه أحیانًا ؟ -
  لضرورة أن یأتي المولود أنثي دائمًا ؟هل با -
قوانین الوراثة هل تمدك بتصور واضح عن اختالف و اتفاق الطبائع بین المخلوقات  -

 ؟
 :مزایا أسلوب المقابلة 

 .تعید في شرح طبیعة الموضوع للمتعلم و القضایا المرتبطة به  -

 تسمح مجمع معلومات عدیدة و متنوعة في وقت قصیر  -

لمقرر و قدراتهم ل عند بنائكور حقیقي عن خصائص الطالب یمكن أن تعطیك تص -
 المختلفة 

  :عیوب المقابلة 
  عدم إعطاء استجابات صادقة أحیانًا و  هالةالتأثر بال* 
  تأثر باأللفة بین مستخدم األسلوب و المستهدف بالمقابلة ت* 
  احتیاجها لوقت كبیر عند كبر حجم المجتمع المراد * 
  

  المالحظة 
ا وضع المتعلم في موقف حقیقي للمهنة او الوظیفة التي یعد لها ، و مالحظة أداته و یقصد به

فیها للوقوف علي جوانب النقص ، و حري بالذكر یجب أن توضح جوانب المالحظة و أن تعد 
  .لذلك أداة للتأكد من صدقها و ثباتها 

وعة وأال یشعر وحري بالذكر أن المالحظة كأسلوب ینبغي أن یتم في مواقف مختلفة ومتن
المفحوص بأنه واقع تحت المالحظة كما یجب أن یقوم بالمالحظة أكثر من شخص حتى یستبعد 

   . تأثیر شخص المالحظ أحیانا
  
  صیةیشختاالختبارات ال*

و هي اختبارات تعد  بهدف الوقوف علي جوانب القوة و الضعف لدي المتعلم ، و هي تقوم علي 
  ن ثم یتم تحدید جوانب النقص لدي المتعلم تجاه موضوع  التعلم تعدد بدائل القیاس لدیه ، و م
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ن أل فیها أسلوب عن األخر ، و ضو المداخل السابقة ال یف و حري بالذكر أن هذه األسالیب
و طبیعة المتعلم المقصود ، و  وطبیعة الحاجات المراد تحدیدها  فقالمناسب هو ما یت األسلوب

ن عصورة  واضحة  عتماد علي أكثر من أسلوب إلعطاءیفضل عند تحدید االحتیاجات اال
  .یتضمنها المقررجوانب مختلفة عن حاجات التعلم الذي یجب أن 

  
  

  قراءات إضافیة
Peggy sleeth(1994) needs assessment tools, new England sounding line 
,vol.4,no.3 
Maribel,G.valez(1999) how learners needs affect syllabus design, 
FOURM,vol.37 no.1 p.30 
Janet Grant(2000) learning needs assessment: assessing the need , 

  www.bmj.comavailable online at :  
  
  
  

  الوحدة الثالثة
  ةتحدید األهداف التعلیمیة كخطوة من خطوات تصمیم وبناء المقررات التعلیمی

  
  
  

  :بانتهاء دراسة الوحدة ینبغي على المشارك أن
 یضع تعریفا واضحا لألهداف التعلیمیة .١
 .یبرز أهمیة تحدید األهداف التعلیمیة عند بناء المقررات التعلیمیة .٢

 .یضع تصنیفا واضحا لألهداف التعلیمیة .٣

 .یصوغ أهداف تعلیمیة مراعیا معاییر الصیاغة السلیمة .٤
  .ر األهداف التعلیمیةیحدد أسس تحدید واختیا .٥

  
 الموضوعات   

 األهداف
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 ١٤

  :یمكن تحقیق الموضوعات السابقة من خالل دراسة ما یلي
 .تعریف األهداف التعلیمیة وأهمیتها .١
 .مستویات األهداف التعلیمیة .٢

 معاییر صیاغة األهداف التعلیمیة .٣

  .أسس تحدید واختیار األهداف التعلیمیة .٤
  

  :أنبعد مرور المشاركین بخبرة النشاطات التدریبیة ینبغي 
  .یصغوا قائمة بأهداف تعلیمیة في مجال تخصصهم

  
  
  
  

  كخطوة من خطوات تصمیم وبناء المقررات التعلیمیة تحدید االهداف التعلیمیة
  

یقصد باألهداف التعلیمیة في أبسط صوره وصف لما یتوقع حدوثه من تغییر في سلوك 
لتعلیمیة كخطوة هامة في بناء أتي تحدید األهداف ایالمتعلم بعد مروره بالخبرة التعلیمیة ، و 
   :المقررات التعلیمیة لعدة اعتبارات من أهمها

أنها تضع ید واضع المنهج بدقة علي المخرج النهائي المطلوب من المتعلم ، و بالتالي  -١
  فعالیة نرات و مفاهیم و نظریات و جوانب اتساعده في اختیار محتوي المنهج بدقة من مها

ائق التدریس و األنشطة الالزمة ، حیث یتم ذلك في ضوء محتوي تساعد في اختیار طر  -٢
  الهدف 

  المقرر و اختیار محتواه و أنشطته  بناءتقلل من العشوائیة في  -٣
تساعد علي الشمولیة في إعداد الجوانب المختلفة للمقرر و ترسم بشئ من الوضوح  -٤

  األبعاد التي یجب أن یراعیها محتوي المنهج و أنشطته 
  

  مستویات االهداف التعلیمیة * 
لألهداف التعلیمیة مستویات باعتبارات مختلفة فمن حیث المدة الزمنیة الالزمة لتحقیق الهدف 

التي یهتم بها واضع  یمكن تقسیمها ألهداف عامة ، و أهداف خاصة إال أن معظم األهداف

 المطلوباإلنتاج 
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قرر المراد تصمیمه صممه هي األهداف الخاصة التي ترتبط بشكل كبیر بمحتوي الممالمقرر و 
أقسام رئیسیة هي  ةإلي ثالث اأیضا باعتبار محتواها و مضمونه هامیو هذه األهداف الخاصة تقس

:  
  األهداف المعرفیة -١  
  األهداف المهاریة  -٢  
  او الوجدانیة ) االنفعالیة ( األهداف النفس حركیة  -٣  

  
  :االهداف المعرفیة  - ١

یات الفعلیة العقلیة الخاصة بالتذكر و التفكیر و استرجاع تركز األهداف المعرفیة علي العمل
 ه لألهداف المعرفیةبلوم ورفاق تقسیم وفقالي مستویات ست  المعلومات ،  و تنقسم هذه األهداف

سلسًال هرمیًا تبدأ من العملیات البسیطة إلي العملیات المجردة ، و هذه المستویات ت التي تشكل
  :یوضحها الشكل التالي 

  
  
  
  

  التقویم                                   
  

  التركیب                                  
  

  التحلیل                                   
  

  التطبیق                                  
  

  الفهم                                    
  

  التذكر                                   
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وهذه المستویات السته كما یتضح من الشكل نبدأ بالعملیات العقلیة البسیطة و تنتهي بالعملیات 
العقلیة العلیا ، إال أن بنائها الهرمي یشیر إلي تراكم هذه العملیات و اعتمادها علي بعضها 

  البعض 
هیم ، بینما المستوي الثاني و یعني المستوي األول قدرة الفرد علي استرجاع المعلومات أو المفا

قدرة الفرد علي إدراك العالقات بین المفاهیم و المعلومات و یعني المستوي الثالث قدرة الفرد علي 
جدیدة ، و یعني المستوي الرابع قدرة الفرد علي تحلیل  فام المعلومات و المفاهیم في مواقاستخد

المستوي الخامس قدرة الفرد علي تكوین المعلومات و إرجاعها الي عناصرها األساسیة و یعني 
معلومات جدیدة من أجزائها المكونة لها ، و یعني المستوي األخیر قدرة الفرد علي إصدار 

  األحكام علي المعلومات و المفاهیم التي یتعرض لها 
  
  األهداف المهاریة  - ٢

ذه األهداف خمس و نعني األهداف المهاریة بالنواحي المهاریة الحركیة لدي الفرد ،  و له
  : مستویات أیضأ یسعي المقرر دائمًا لتحقیقها و هي 

 و تعني تقلید المهارات كما یفعلها اآلخرون من خالل تقدیم نموذج لها:المحاكاة  -١

 و تعني الوعي و اإلدراك لما یقوم به الفرد أثناء أداء المهارة كما یفعلها :المعالجة  -٢

هارات التي تعلمها من قبل مع مراعاة عنصر الدقة و تعني قیام المتعلم بأداء الم: الدقة  -٣
 السرعة في معدل األداء 

 و تعني التأثر و االنسجام في أداء المهارة و في االنتقال بین جزئیات أدائها : التفضیل -٤

و یعني أن یصبح أداء المهارات عادة من عادات الفرد و یقوم بها بطریقة ال : التطبیع  -٥
 شعوریة آلیة 

  ستویات أیضًا تأتي في أطار متسلسل تراكمي هرمي نبدأ بالمحاكاة و تنتهي بالتطبیع و هذه الم
  األهداف الوجدانیة 

ال تقل الهداف الوجدانیة أهمیة عن مثیالتها من األهداف المعرفیة و المهاریة ، و هي تهتم 
و االتجاهات ، و  بالنواحي النفس حركیة و االنفعالیة لدي المتعلمین ، حیث تهتم بالقیم و المیول

  : تقع األهداف الوجدانیة في مستویات خمسة هي 
 .و یعني استعداد المستلم للتعامل مع المثیر أو المهمة: االستقبال  -١

 و تعني تفاعل الفرد مع المثیر المقدم له و اقباله علي التعامل معه : االستجابة  -٢

 و إصدار الحكم  و تعني إخضاع الفرد أو المتعلم للمثیر للتحلیل: التمییز  -٣

 .و تعني ترتیب المثیرات المقدمة وفق معاییر یحددها الفرد أو المجتمع : التنظیم   -٤
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  :معاییر صیاغة الهدف التعلیمي

  :هناك معاییر رئیسة لصیاغة األهداف التعلیمیة هي
 وصف الهدف لما یتوقع في المستقبل بدقة .١

 المطلوبتحدید الهدف لكیفیة األداء المطلوب ومدى اإلتقان  .٢

 .تحید الهدف للشروط التي یتوقع أن یؤدي المتعلم في ضوئها .٣

 .صیاغة الهدف یجب أن تجعله قابال للقیاس وذلك حتى یمكن تقویم تعلمه .٤

شمول األهداف لجمیع جوانب التعلم المفترض حدوثها حتى یمكن في ضوئها اختیار  .٥
 .المحتوى المناسب

  
  :التعلیمیة من أهمها وأضاف البعض معاییر أخرى لصیاغة األهداف

كون الهدف محددا وواضحا حتى ال یختلف في تفسیره ،وذلك لكون الهدف موجه  .١
 الختیار بقیة عناصر المنهج األخرى

لك ألن النتعلم هو محور ١مراعاة الهدف وصیاغته لمستوى المتعلم وخصائصه و .٢
ر عنه ولیس العملیة التعلیمیة وأساسها وأن المنتج النهائي المرغوب البد وأن یصد

 .عن غیره

  
  :أسس اختیار وتحدید األهداف التعلیمیة 

ال شك أن اختیار األهداف التعلیمیة یتأثر تحدیدها واختیارها بمجموعة من   
المتوة من المتعلم من األسس والمحددات فمصمم المقرر ال یفترض مجموعة من النواتج 

  :عة من األسس من أهمهاأن تحكمه مجمو تلقاء نفسه أو من خیاله الخاص بل البد 
 :طبیعة المتعلم  .١

إن المتعلم هو المقصود بكل إجراء تعلیمي،والهدف ما هو إال وصف لما یتوقع 
من تغییر في سلوك عذا المتعلم بعد مروره بالخبرة التعلیمیة ، وٕان یكن اهدف في 

مكنه مجال قدراته وامكاناته فإن ذلك قد یعد عبثا؛ إذ ال یتوفع من المتعلم ما ال ی
القیام به ،أو نتوقع سلوكا ینتج منه في المستقبل عو قادر على أدائه قبل صیاغة 

  .الهدف
 :طبیعة المقرروالمعرفة التي یتناولها .١

إن طبیعة المقرر والمعرفة التي یتناولها تعد أساسا قویا من أسس اختیار وتحدید 
قدر مناسب من األهداف التعلیمیة؛إذ إن المجاالت العملیة یهتم فیها بصیاغة 
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األهداف المهاریة بخالف المجاالت النظریة التي تركز على الجوانب العقلیة 
  .الوجدانیة بشكل أكبر

 فلسفة المجتمع وأهدافه .١

البد ان تتسق أهداف المقرر مع األهداف العامة للمجتمع، والفلسفة التي 
حقیق أهداف یتبناها؛حتى ال تتعارض األنظمة إذ إن المقررات التعلیمیة وسیلة لت

المجتمع من خالل إعداد المتعلمین وٕامدادهن بالمعارف والمهارات الالزمة 
للتكیف مع هذا المجتمع ، فإن كانت أهداف المقرر مخالفة أو متنافیة مع 
أهداف المجتمع ،حكمنا على تكیف المتعلم مستفبال بالفشل إذ ال یمكنه أن 

ت بین ما یتعلمه بالفعل وبین ما یتواءم مع أهداف مجتمعه ، وتتةلد لدیه صراعا
  .یهدف المجتمع لتحقیقه

  
  
  
  

  قراءات إضافیة
دار الثقافة للطباعة : القاهرة، أساسیات المنهج وتنظیماته: محمد عزت عبد الموجود وآخرون

  ١٩٨١والنشر 
الفاهرة ، المنهج منظومة لمحتوى التعلم : رشدي لبیب وفایز ماد مینا وفیصل هاشم شمس الدین

  ١٩٨٤ر الثقافة للطباعة والنشر دا: 
  
  

  الرابعةالوحدة 
  اختیار و تحدید طرق التدریس و األنشطة التعلیمیة كخطوة

  من خطوات بناء المقررات التعلیمیة
  األهداف 

  :بإنتهاء دراسة هذه الوحدة ینبغي علي المشاركین أن 
  .یحددوا المقصود بطریقة التدریس و األنشطة التعلیمیة  )١(
 .تأثر بناء المقرر بطریقة التدریس یشرحوا كیف ی )٢(
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 یحددوا معاییر اختیار األنشطة التعلیمیة  )٣(

 یحددوا عددًا من األنشطة التعلیمیة التي یمكن تضمینها مقرر من المقررات  )٤(

  
  الموضوعات 

  :یساعد علي تحقیق األهداف السابقة ما یلي من موضوعات 
 مفهوم طریقة التدریس و األنشطة التعلیمیة  )١(

 میم المقرر بطریقة التدریس تأثر تص )٢(

 أنواع األنشطة التعلیمیة  )٣(

 معاییر اختیار األنشطة التعلیمیة  )٤(

  
   اإلنتاج

 یوضح بالرسم الشكل الذي یتوقعه للمقرر في ضوء طریقة التدریس  )١(

  ایحدد عددًا من األنشطة التعلیمیة و شرحها و استخدامه )٢(

  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهوم طریقة التدریس و األنشطة التعلیمیة •
  طریقة التدریس  - أ

طریقة التدریس هي الجانب التنفیذي ألي مقرر دراسي فإذا كان هناك مستوي تخطیطي للمقرر ، 
   هفإن له مستوي تنفیذ یتمثل في طرائق التدریس و استراتیجیات

و تعرف طریقة التدریس بأنها مجمـوع األنشـطة و اإلجـراءات التـي یقـوم بهـا المعلـم و التـي تظهـر 
  .منح التعلم الذي یحققه المتعلمون  آثارها علي

إال أن هــذا التعریــف یضــع إجــراءات و نشــاطات طریقــة التــدریس علــي المعلــم ، و یعكــس صــورة 
ســلیمة للمــتعلم  ،و مــع التطــور الــذي حــدث و یحــدث فــي مجــال التــدریس و فنونــه و طرائقــه فإنــه 
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یقـوم بهـا كـل مـن المعلـم و اإلجـراءات و الخطـوات التـي " یمكن أن تعرف طریقة التدریس بأنهـا 
المتعلم أو یقوم بها المتعلم وحده بتوجیهـه بإرشـاد مـن معلمـه ، فـي موقـف أعـد لـه مسـبقًا، و 
أطار خطة یضعها المعلـم جیـدًا مجهـزًا بهـا بیئـة  الـتعلم بالمتطلبـات األساسـیة الالزمـة لحـدوث 

  " .التعلم و تحقیق الفرص من التدریس 
  

  األنشطة التعلیمیة  –ب 
صد باألنشطة التعلیمیة كل جهـد یقـوم بـه المـتعلم مـن اجـل تحقیـق األهـداف التعلیمیـة ،و بنسـبة یق

الجهد هنا یكون للمتعلم ألنه المقصود بالتعلم ، و لذا فالبـد أن یصـدر النشـاط عنـه ال عـن غیـره، 
تعلـم  و لیس بالضرورة أن نحقق النشاط لدي المتعلم القـائم بالنشـاط وحـده ، بـل قـد یـدفع ذلـك إلـي

  غیره من المتعلمین المحیطین به ، أو الذین یشاهدون إجراءات تنفیذ النشاط 
  تصمیم المقرر و تأثره بطریقة التدریس  -٢

أو طریقة من طرائق التـدریس یـدفع بـدوره إلـي     شـكل معـین للمقـرر  ةال شك أن تبني استراتیجی
ختیارها تتم عمیلـة صـیاغة المحتـوي و الدراسي و محتواه ، فعلي أساس طریقة التدریس التي یتم ا
  :النشاطات بالمقرر الدراسي ، و دعنا نضرب لذلك أمثلة 

إذا مــا قــرر مصــمم أحــد المقــررات أن تكــون المحاضــرة هــي طریقــة  التــدریس ، فــإن  )١(
عیه عند تنظیم محتـوي المـنهج أن یرتـب المعلومـات الـواردة فیـه ترتیبـًا منطقیـًا ،و أن 

 . بشكل عقالني یساعد علي فهمها یسردها 

إذا مـا قـرر مصـمم أحـد المقـررات أن تكــون طریقـة حـل المشـكالت هـي الطریقـة التــي  )٢(
یســتخدمها لدراســة المقــرر ، فــإن ذلــك یدفعــه لصــیاغة محتــوي المقــرر و أنشــطته فــي 
ضوء مشكالت تجمع بیانات عنها ،و ذلك لحلها و اكتساب المفاهیم و المهارات من 

 راط في حل هذه المشكالت خالل االنخ

إذا ما قرر مصمم أحد المقررات أن یكون التعلم الذاتي و الفردي هو سـبیله للتـدریس  )٣(
في هذا المقرر فإن علیه أن یصوغ محتـوي المقـرر و أنشـطته فـي عـدد مـن األشـكال 

التـي مـن شـأنها أن تسـاعد ) بـرامج كمبیـوتر  –بـرامج فیـدیو  –مودیوالت مطبوعة  ( 
األمثلــة  أوضــحتو قــد .ي تعلــیم نفســه بنفســه لتحقیــق األهــداف المطلوبــة المــتعلم علــ

الثالثــة أن طریقــة التــدریس تــؤثر بشــكل مباشــر فــي المحتــوي و األنشــطة المصــاحبة 
للمقــرر ، و لــذا فــإن اختیــار طریقــة التــدریس و معرفــة إجراءاتهــا یعــد أساســًا هامــا مــن 

 .أسس بناء و تصمیم المقررات التعلیمیة 

  متنوعة لطرق التدریس  نماذج -
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أفـــرز التطـــور العلمـــي ، و تمخضـــت نتـــائج التجـــارب و البحـــوث فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس ، و 
  : نظریات التعلیم و التعلم عددًا كبیرًا من طرائق التدریس ، یمكن إجمالها في المحاور لتالیة 

لمعلـم فـي و هي مجموعة مـن الطـرق یقـوم بالنشـاط فیهـا ا:  طرق تقوم علي جهد المعلم - أ
أغلب األحیان ، و تكون المتعلم سلبًا موقفه موقف المتلقـي ، و مـن أشـهر األمثلـة  بهـذه 
الطریقة طریقة المحاضرة أو ما یسمي بالطریقة اإللقائیة و الطریقة االستنباطیة ، و یقـوم 
المعلــــم الــــذي یســــتخدم أســــلوب المحاضــــرة بــــالتعریف لموضــــوع الــــدرس ثــــم یشــــرح النقــــاط 

الفرعیــة لــه ، ثــم یلخــص الــدرس و یجیــب عــن بعــض أســئلة الطــالب المتصــلة الرئیســیة و 
  .بالموضوع 

كمـــــا یقـــــوم المعلـــــم الـــــذي یســـــتخدم الطریقـــــة االســـــتنباطیة بعـــــرض القاعـــــدة أو القـــــانون أو 
المعــادالت ثــم یوضــح المصــطلحات الــواردة فیــه ، ثــم یقــدم أمثلــة تســتخدم فیهــا القاعــدة أو 

  .یقوم بدوره في التعلیم  القانون ثم یطلب من المتعلم أن
و هـي مجموعـة مـن طـرق التـدریس یتحمـل فیهـا المـتعلم :  طرق تقوم علي جهـد المـتعلم - ب

جانب كبیرًا من مسئولیة تعلمه ، و یشارك بجزء كبیر في إجراءات الطریقة المستخدمة ، 
ة و یعد من أمثلة هذا النـوع المناقشـة ، التـي تنوعـت و تعـددت أسـالیب تنفیـذها ، و طریقـ

 االكتشاف الحر و الموجه ، و طریقة حل المشكالت و طرق التعلم التعاوني المختلفة

و نضـــرب مثـــاالً مـــن هـــذه الطـــرق بطریقـــة حـــل المشـــكالت التـــي یقـــوم فیهـــا المعلـــم بتقـــدیم 
مشــكلة أمــام المتعلمــین و یحفــزهم علــي حلهــا بأتبــاع خطــوات التفكیــر العلمــي  مــن تحدیــد 

اختبـار صــحتها للتأكـد مـزن الحـل ، و علـي المعلـم هنــا  للمشـكلة إلـي صـیاغة الفـروض و
  .أن یقدم للمتعلمین المصادر الالزمة لتقدیم معلومات كافیة عن المشكلة المراد دراستها 

  و هي مجموعة من الطرق یقوم فیها المتعلم  :  طرق التعلم الفردي  -جـ 
درجة في مجـال تقـدیم  بتعلیم نفسه بنفسه ، و تحقیق و ینخفض فیها دور المعلم ألقصي

المعلومـــات و شـــرحها بینمـــا یرتفـــع دوره فـــي اإلرشـــاد و التوجیـــه و إعـــداد المـــواد الالزمـــة 
التعلـــــیم المبــــــرمج ، و التعلــــــیم باســــــتخدام المودیـــــوالت  الوحــــــدات التعلــــــیم الصــــــغیرة ، أو 

ة   باســتخدام بــرامج الحاســب اآللــي المتنوعــة و التــي تعــد بــرامج الوســائط المتعــددة و الفائقــ
  خیر مثال لها 

و الحقیقة أن الوقوف علي جمیع طرق التدریس و إجراءاتها تضیق هذه الساحة لسرده ، 
و یمكن للقارئ أن یسترشد فیها بالكتب المتخصصـة فـي طرائـق التـدریس فـي فـروع العلـم 

  .المختلفة ،لیتعرف علي إجراءاتها و شروط تنفیذها و أنسب الحاالت الستخدامها 
ر هنــا أنــه ال توجــد مــا تســمي بالطریقــة المثلــي فالطریقــة المثلــي هــي التــي و حــري بالــذك

  .تناسب الطالب و المحتوي و تساعد علي تحقیق األهداف بأیسر و أقصر الطرق 
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  أنواع أنشطة التعلیم و التعلم

لتربوي كما تتنوع طرائق التدریس فأن أنشطة التعلیم و التعلم بتنوع طبقًا للتطور الهائل في الفكر ا
  .و من ثم فقد ظهرت أنواع عدیدة لألنشطة التعلیمیة منها ما یتصل به اتصاًال غیر مباشر 

   -:ومن أمثلة أنشطة التعلیم و التعلم المباشرة مایلي 
ــة الملخصــات  )١ ، حیــث یطلــب مــن المــتعلم تلخــیص محاضــرة ألقیــت علیــه ، أو تلخــیص  كتاب

ضـوع تعلمـه ، و یـراد مـن هـذا النشـاط عـرض معلومات یقرأها في كتاب أو مجلـة مرتبطـة بمو 
معلومات مرتبطة بمجال التعلم علي الطـالب فـي صـورة عملیـة تشـحذ ذهنـه للتفكیـر للوصـول 

  بها ألفق مقرر من الكلمات و العبارات المعبرة عنها 
و فیها یطلب من المتعلم اإلجابة عن عدد مـن التـدریبات أو األمثلـة :  اإلجابة عن التدریبات )٢

طـــة بمحتـــوي معـــین ، و فیهـــا تـــدریب للطالـــب عـــن أســـالیب عـــرض الفكـــر ، و التنـــاول المرتب
 الواعي لألسئلة التي یمكن أن تعرض علیه في مواقف اختیاریة 

و فیهــا یطلــب مــن المــتعلم كتابــة مقــال مــرتبط بــدرس مــن دروس المقــرر أو : كتابــة المقــاالت )٣
ســیاق مقنــع ، و تدریبــه علــي وحـدة مــن وحداتــه ، و فیــه تــدریب للطالــب عــن عــرض فكــرة فــي 

التمثیل التام لما یعرض علیه مـن معلومـات و أراء و القـدرة علـي تنفیـذها و تبنـي وجهـة نظـر 
 خاصة حیال موضوع من المعلومات 

و فیهــا یطلــب مــن المــتعلم البحــث عــن معلومــات مرتبطــة بــدرس أو وحــدة :  جمــع المعلومــات )٤
المتــوفرة كالكتــب و المجــالت و شــبكة  مــا ، مــن خــالل مصــادر المعلومــات مــن وحــدات مقــرر

المعلومــات الدولیــة ، و فــي هــذا النشــاط تــدریب للطــالب علــي مهــارات البحــث و التعامــل مــع 
األوعیـــة المختلفـــة للمعرفـــة ، و مـــن خـــالل هـــذا النشـــاط یتوقـــع تحســـن فـــي قـــدر المعلومـــات و 

 المهارات التي یمتلكها الطالب 
من المتعلم إجراء بحث حول قضیة ترتبط  بـالمقرر  و في هذا النشاط یطلب:  كتابة البحوث )٥

الدراســي و فــي ذلــك تــدریب علــي مهــارات البحــث و صــیاغة الفــروض و تبنــي وجهــة نظــر و 
 الدفاع عنها بأسلوب علمي منظم 

قــد تتضــمن وحــدات المقــرر و دروســه بعــض الجوانــب العملیــة التــي تتطلــب :  أجــراء التجــارب )٦
فیها ، و هذا النوع من النشاط یمـزج بعـض الخبـرة النظریـة  قیام المتعلم بأجراء تجارب خاصة

و العملیــة لــدي الطــالب و یعــودهم علــي اســتخدام أدوات البحــث الفعلــي العملــي بشــكل مباشــر 
 تحت إشراف المعلم 
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و الحقیقة إن كان هناك عدد من األنشطة المباشرة للتعلم فـإن هنـاك عـددًا أخـر مـن األنشـطة 
تحســـین عملیـــة الـــتعلم إذا مـــا أجیـــد التخطـــیط لهـــا مـــن أهـــم هـــذه  غیـــر المباشـــرة تســـاعد علـــي

  : األنشطة ما یلي 
 الرحالت و الزیارات المیدانیة   )١

و هو نشاط ینتقل فیه الطالب إلي مجال من مجاالت الخبرة الحیة المرتبطة بموضوعات 
ة مقـــررة ، و هـــو نشـــاط یمـــزج بـــین المتعـــة العلمیـــة التـــي لهـــا المعلـــم ، و المتعـــة الشخصـــی

الترویجیة ، و ذلك فـي الـتخلص مـن الجـو الرسـمي للـتعلم و الخـروج إلـي نطـاق أرحـب و 
  . أوسع تسوده روح الود و المرح 

 االشتراك في الجماعات المختلفة   )٢

یقــوم بــدور فاعــل فــي ) الجامعــة  –مدرســة ( إن الجماعــات التــي تتكــون فــي بیئــة الــتعلم 
ط لهــا فأنهــا قــد تفیــد فــي نمــو مهــارات و تنمیــة شخصــیة الفــرد ، و إذا مــا أحســن التخطــی

جوانب عقلیة عدیدة لدي المتعلم ، و إن كان مظهرها نشاط عام هدفه شغل  وقت الفراغ 
  و تفریغ الطاقة لدي الطالب 

وحري بالذكر أن علي مخطط المقرر و مصممه أن یختار من هذه األنشـطة مـا یسـاعده 
  ا علي تحقیق األهداف التعلیمیة التي یصبو إلیه

  
  

 
 معاییر اختیار األنشطة التعلیمیة  •

ال شك أن اختیار األنشطة التعلیمیـة البـد أن یخضـع لعـدد مـن المعـاییر فهـي ال تـتم 
بصـــورة عشـــوائیة و إنمـــا تـــتم بصـــورة منظمـــة یعـــي فیهـــا مصـــمم المقـــرر األبعـــاد المختلفـــة 

  : للمقرر و الطالب و البیئة التعلیمیة و من أهم هذه المعاییر ما یلي 
االتساق بین األهداف و األنشطة التي سیتم اختیارهـا و إال فـال یكـون لهـذه األنشـطة  )١

  فائدة ، و یصبح بذلك عبء و حمل زائد علي المتعلم 
أن تتناســب و خصــائص المتعلمــین ، بحیــث تصــبح األنشــطة التعلیمیــة فــي متنــاول  )٢

 قدراتهم الخاصة ، و تراعي الفرد من الفردیة بینهم 

نشــطة ممكنــة التحقــق ، ســواء مــن حیــث اإلمكانــات الالزمــة للقیــام أن تكــون هــذه األ )٣
بالنشــاط ، أو مــن حیــث بعــدها عــن مجــال یصــعب تحقیقــه كتواجــد األفــراد فــي عینــة 
خطرة لتنفیذ النشـاط فـإذا كـان األفـراد لـذلك فإنـه یمكـن اسـتبدال النشـاط بـالخبرة الحیـة 

 ئل المتاحة بالتعرض له من خالل خبرة غیر مباشرة باستخدام الوسا
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تنــوع األنشــطة بمــا یتناســب و الفــروق الفردیــة بــین الطــالب ، فهــذا التنــوع یخلــق ثــراء  )٤
 في ألوان و أسالیب التعلم الممكنة 

تناسب مع المحتوي ، و إال یشعر المـتعلم بالحـد الفاصـل بـین المحتـوي الـذي یدرسـه  )٥
  شاط و بالتالي یشعره بعدم فائدتهو ما یقوم به من ن

  
  

  افیةقراءات إض
، ترجمـة أحمـد خیـري كـاظم و جـابر عبـد الحمیـد ، القـاهرة  أساسیات المنـاهج: رالف تـایلور  -١

   ١٩٦٥دار النهضة العربیة 
مكتبـة : القـاهرة  ١ط  أسس بناء و تنظیمات المناهج الواقع و المـأمول: إمام مختار حمیدة -٢

  زهراء الشوق 
   ١٩٨٩القاهرة عالم الكتب  ٣یق ط التطبالمناهج بین النظریة و : أحمد حسین اللقاتي -٣
  

  الخامسةالوحدة 
  )كخطوة من خطوات بناء وتصمیم المقررات ( التقویم 

  ـ:األهداف 
  :بانتهاء دراسة الوحدة ینبغي علي المشارك أن   

  .یكتب تعریفًا صحیحًا للتقویم   -١
  .یفرق بین التقویم والقیاس واالختیارات  -٢
  .ة للتقویم یحدد الخطوات األساسی -٣
  .یشرح األنواع المختلفة للتقویم  -٤
  .یحدد األنماط المختلفة للتقویم والجوانب المختلفة لكل نمط  -٥
  . تیحدد أسس اختیار أسلوب التقویم المناسب عند بناء القرارا -٦
  

  ـ:الموضوعات 
  ـ:یلزم لتحقق األهداف السابقة دراسة الموضوعات التالیة   

  .أهمیته والفرق بینه وبین القیاس واالختیارات مفهوم التقویم و  -١
  .أنواع التقویم  -٢
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  .أنماط التقویم وجوانبه المختلفة  -٣
  خطوات التقویم -٤
  .أسس اختیار أسلوب التقویم عند بناء ولقیم القرارات  -٥
  

  ـ:اإلنتاج المطلوب 
  ـ:بعد دراسة الموضوعات واالشتراك في درس العمل یجب على المشارك أن  -
  .یتعاون في وضع خطة مناسبة لتقویم مقرر من القرارات بجوانبه المختلفة  -
  .یشترك في بناء وصیانة إحدى أدرات الفیاصي  -
  
  
  
  
  

  ـ:مفهوم التقویم وأهمیته والفرق بینه وبین القیاس واالختیارات: أوًال 
أن هـذه المفـاهیم  قد یخلط البعض بین مفاهیم مثـل التقـویم والقیـاس واالمتحانـات والحقیقـة   

متمـایزة ، ولكـن تقـوم بینهـا عالقـات وثیقـة ، ولـذا فقبـل الحـدیث عـن الفـروق بـین هـذه األمـور البــد 
  .وأن نضع أیدینا على معنى واضح لهذه المفاهیم 

  ـ:التقویم 
مراجعة ودراسة كافة العناصر والعوامـل التـي تـؤثر فـي عملیـة الـتعلم ، سـواء " یعرف بالتقویم بأنه 

ث أهــداف المقــرر ، أو تصــمیم المقــرر ، أو المــواد التعلیمیــة أو طــرق التــدریس ، أو فیمــا مــن حیــ
  .یتعلق بأداء المدرس أو سد عمل وأسالیب القیاس 

جمع وتصـنیف وتحلیـل العینـات بطریقـة منظمـة للتوصـل الـى " ویعرف التقویم ایضًا بأنه   
  .مجموعة من القرارات في ضوء نتائج هذا التحلیل 

ع أن تستنتج مـن التعـریفین السـابقین أن التقـویم عملیـة هـدفها الوقـوف علـى الفائـدة وتستط  
التحقیقیــه مـــن تطبیــق المقـــرارات ، ولـــذا فــأن التقـــویم ال یعـــد نشــاطًا بســـیطًا ، بـــل هــو نشـــاط معقـــد 

  .یحتاج لبذل كثیر من الجهد من فریق متكامل 
  ـ:القیاس 
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لكمي ، أو أنه العملیة التي تحصل بها على یعرف القیاس بأنه إخضاع الظاهرة للتقدیر ا  
  .تقدیر كمي لخاصیة ما في الشئ وفق وحدة قیاس معینة 

ویقصد بالقیاس النفس والتربوي إخضاع الظاهرة النفسیة أو التعلیمیـة للتقـدیر الكمـي وفـق   
قــات وحــدة قیــاس معــدة لهــذا الهــدف ، والتــي قــد تتمثــل فــي االختیــارات أو المقــاییس النفســیة أو بطا

  .التقدیر ومالحظة األداء إلى غیر ذلك من أنواع المقاییس واالختیارات 
ویتضح من التعریف أن شـكل التقـدیر الكمـي ، وطبیعـة قبـاس مختلـف واخـتالف الظـاهرة   

المراد قیاسها ، ومن هنا یعددت االختیارات والمقـاییس التـي یمكـن اسـتخدامها فـي المجـال النفسـي 
  .والتربوي 

  ـ:والمقاییس االختیارات 
یمكن تعریف االختیار في أبسط صـوره بأنـه أداة نجمـع بهـا معلومـات حـول ظـاهرة معینـة   

لـــدى العقـــود بـــین لعملیـــة القیـــاس ، ونـــین فـــي ضـــوء تحدیـــد دقیـــق لهـــذه المعلومـــات أو المفـــاهیم أو 
مــا فــي القــدرات المــراد قیاســها ، وال یخــرج مفهــوم القیــاس عــن هــذا المعنــى ، إال أن االخــتالف بینه

طبیعــة الظــاهرة القاســة ، إذ إن االختیــار فــي تحالــب األمــر یســتهدف قیــاس ظــاهرة یتصــل بقــدرات 
  .عقلیة أو تحصیلیة ، بینما ستهدف بالمقاییس التوصیه لظاهرة نفسیة

انات ، وهــــذه واالســــتب فتاءاتویســــتخدم أیضــــاً فــــي عملیــــات القیــــاس أدوات أخــــرى كاالســــت  
  اء تجاه ظاهرة معینة من الظواهر مات حول انطباعات أو أر األدوات یهدف بها إلى جمع معلو 

وجـه تمـایز بینهـا ، أات السابقة للمفاهیم أن هنـاك غریفویتضح من خالل الت  
  ـ:وأوجه التقاء أو تقارب وهو ما سیتم توضیحه في الحالة التالیة 

  ـ:الفرق بین التقویم والقیاس واالختیارات 
رة عملیـة التقـویم عملیـة یـراد بهـا إصـدار حكـم علـى ظـاهاتضح من التعریفـات السـابقة أن   

هـو عملیـة یـراد بهـا وضــع  حسـینها ، وأن القیـاسوتهـدف تعــدیلها بمعینـة بعـد جمـع البیانـات عنهـا 
ومن ثم فإن القیاس یقع في مجال التقویم ، إذ هو وسیلة في جمـع البیانـات . تقدیر كمي للظاهرة 

ل التقـویم بعـد ذلـك دوره فـي إصـدار الحكـم والتوجیـه نحـو وجعلها في صـورة رقمیـة مقـررة ، وسـتكم
  .وسائل وأسالیب التعدیل والتحسین 

تنكر ، فال یقوم أمر التقویم إال بالقیاس وحـده  ومن ثم فإن العالقة بین التقویم والقیاس ال  
 ل بــــالجزء ،ال یكفــــي للقــــول بتمــــام عملیــــة التقــــویم ، إذن فــــإن تحمیــــل العالقــــة بینهمــــا عالقــــة الكــــ

كاء وطبـق علیـه وفـق في الذ اار بطالب أعطى اختن أعطاء مثال لذلك بمكیولتوضیح هذه العالقة 
، إلى هنا ینتهي القیاس ، ویستكمل التقویم ١٠٥شروطه ، وبعد التصحیح أتضح أن درجة ذكائه 
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دوره لتوضــیح وتفســیر معنــى هــذه الدرجــة فــي ضــوء هــدف التقــویم وقــد یتخــذ قــرار فــي ضــوء هــذه 
  .الحاق الطالب بقبول المدارس العادیة النتیجة 
ویظهــر وجــه آخــر للفــرق بــین القیــاس والتقــویم ، فــي أن القیــاس عملیــة غیــر مســتمرة فهــي   
عامـة لجمیـع و قرر كما أن عملیة التقویم شاملة التقویم عملیة مستمرة طوال دراسة الم ینمامنتهیة ب

ملیة محـددة فـي ضـوء الهـدف مـن القیـاس جوانب الفرد عند دراسة المقرر، بینهما عملیة القیاس ع
.  

ین االختیـــارات والمقـــاییس تضـــح الفـــرق بـــین القیـــاس والتقـــویم ، فـــإن الفـــرق بینهمـــا وبـــاوٕاذ   
ذ أنهــا أداة أساســیة مــن أدوات القیــاس ،  وهــي جــزء منــه بینمــا القیــاس جــزء مــن عملیــة إواضــح ، 

بـین المفـاهیم الثالثـة یمكـن أن  التقویم ، وعلى هذا فإن عالقـة الخصـوص والعمـوم واضـحة وحلیـة
  ـ:یعبر عنها بالشكل التالي 

  
  

 جوانـــب المقــررات

 استراتیجیات

 أهداف

 محتوى

 طالب

 معلم

 مـالتقوی

 القیاس

االختیارات 
 والمقاییس
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قـررات ، ویتعـرض لجمـع بیانـات مویتضح من الشكل السابق أن التقویم كجانب من جوانب بناء ال
ه األساسـیة فــي لوسـیلالجوانـب إلصـدار األحكــام حولهـا ، وأن القیـاس هــو ا جانـب معـین مــن عـن 
نتضـح  اهذه البیانات ،وأن االختیارات والمقاییس هـي األداة األساسـیة فـي هـذه العملیـة ، كمـجمع 

  .عالقة العموم والخصوص التي تربط هذه المفاهیم 
  ـ:أهمیة التقویم

التعلیمیـة مـن وظائفـه التـي  تیتضح أهمیة التقویم كعنصر أساسي وكجانب مهـم فـي بنـاء المقـررا
  .یقوم بها والتي من أهمها 

  ـ:التأكد من وضوح األهداف  -١
یقوم التقویم بالتأكد من قیمـة األهـداف التعلیمیـة ومناسـبتها لخصـائص وطبیعـة المتعلمـین   

قهــا وفلســفة المجتمــع وحاجاتــه ،كمــا یؤكــد علــى موافقتهــا لطبیعــة المــادة الدراســیة ،ووضــوحها فاو ،وت
  .ودقتها وترتیبها حسب األولویة 

  :تنفیذ المقرر  التأكد من سالمة إجراءات -٢
طته واسـتخدام طرائـق شـتؤكد عملیات التقویم على سالمة إجراءات تنفیـذ المقرر،وٕاجـراء أن  

  .التدریس وأسالیب تقویم الطالب 
  ـ:تحدید مستویات الطالب  -٣

یســاعد التقــویم علــى تحدیــد المســتویات المرحلیــة للطــالب عنــد دراســة المقرر،واتخــاذ قــرار   
وعات معینة أو إضافة موضوعات أو نشاطات أخرى كما یساعد بهذا الشأن بدراسة موض

التقویم على الوقوف على المستوى المرحلي للطـالب أثنـاء دراسـة المقـرر ،والوقـوف بشـكل 
  .نهائي على مستوى الطالب عند االنتهاء من المقرر 

  :التأكد من فاعلیة التدریس  -٤
ومــدى .ئم بالتــدریس مــن فاعلیــة تدریســه ألن یتأكــد القــایمكــن مــن خــالل التقــویم وٕاجراءاتــه   

تحقق األهداف التي یخطط لها من خالل التدریس ،ومن ثم العمل على تطویر فاعلیات التـدریس 
  .وتحسین طرقه وأسالیبه ومن ثم االرتقاء بمستوى التدریس 

  ـ:إعطاء مؤشرات لكفاءة المقرر  -٥
رر الــذي نحــن بصــدد بنائــه،وفي یســاعد التقــویم علــى إعطــاء مؤشــرات واقعیــة لفاعلیــة المقــ  

مراحــل تنفیــذه المختلفــة،حیث یقــدم تصــورًا لمــدى تفاعــل المســتهدفین بــالقرار معــه ،ومــن ثــم تعدیلــه 
  .مرحلیًا أو نهائیًا في ضوء ما تسفر عنه نتائج التقویم 

  ـ:أنواع التقویم : ثانیُا 
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هــا النظــرة إلــى توقیــت للتقـویم أهــداف عدیــدة ومتنوعــة وفــق رؤى مختلفـة لعملیــة التقویم،فمن  
التقـویم ،ومنهــا النظــرة إلـى شــمول التقویم،ومنهــا یحسـب الجهــة القائمــة بـالتقویم وفقــًا للنظــرة األولــى 
فإن التقویم ینقسم إلى تقویم تمهیدي أو أولى ،وتقویم مبدئي ،وتقویم نهائي وتقویم تنعي وفیما یلي 

  ـ:نوضح لذلك 
  Initial Evaluationالتقویم التمهیدي  -١

ویقصــد بــه التقــویم الــذي یــتم قبــل تقــدیم مقررهمــا ،أو حتــى قبــل الشــروع فــي بنائــه بصــورة   
دخلي للطـالب المســتهدفین مـنهائیـة،فعن طریـق هـذا النـوع مــن التقـویم یمكـن التأكـد مــن المسـتوى ال

بالمقرر كما یمكن التأكد من حاجاتهم ومیولهم الخاصة بالمقرر،كما یمكن الوقوف علـى إمكانـات 
ائمین بتنفیذ المقرر،وتقریر ما إذا كانوا یحتاجون لتدریب كاف علیه أن أنهم الیستطیعون تنفیذه الق

ســـتخدامها ،كمـــا یمكـــن مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى اإلمكانـــات تطیعون بالطریقـــة المخطـــط الســـأو ی
  .المتاحة في بیئة التعلم ،حتى یمكن اختیار وٕاعداد نشاطات تعلم تتوافق وهذه اإلمكانات 

 formative Evaluationیم التكویني التقو 

  وهو نوع من أنواع التقویم یتم التأكد من خالله مرحلیًا من تحقق أهداف المقرر،أو من   
یـة راجعـة مناسـبة ذفاعلیة كما یتم من خالله الوقوف على جوانب الضعف والتقصي فیـه بإلقـاء تع

المختلفــة لبنــاء القــرار أو تنفیــذه،وحري للتعــدیل والتحقق،وهــذا النــوع مــن التقــویم تــتم أثنــاء المراحــل 
علــى جانــب واحــد مـن المقــرر بــل یشـمل جمیــع جوانبــه المختلفــة  یم ال یقتصـرو بالـذكر أن هــذا التقــ

  .،والبد وأن بتم في ضوء األهداف األساسیة للمرحلة ،وفي ضوء السینیة المرحلیة بها 
 Summative Evaluationالتقویم النهائي  -٣

ن التقویم عند االنتهاء من بناء المقـرر وتنفیذه،ویهـدف هـذا النـوع مـن التقـویم ویتم هذا النوع م
إلــى الوقــوف علــى فاعلیــة المقــررات بشــكل نهائي،وٕاتخــاذ قــرار بشــأن تعدیلــه أو األبقــاء علیــه 
بصــورته الراهنــة،أو العــدول عــن المقــرر كلیــة وٕاعــادة صــیاغته مــرة أخرى،ویجــب أن یــتم هــذا 

  .الكلیة للمقرر  التقویم في ضوء األهداف
  Continual Evaluationالتقویم التتبعي  -٤ 

وهـــو نـــوع مـــن التقـــویم یـــأتي بعـــد اســـتخالص نتـــائج التقـــویم النهائي،والهـــدف إلـــى متابعـــة   
العوامــــــل التــــــي أدت إلــــــى نجــــــاح المقــــــرر أو فشله،ســــــواء كــــــان هــــــذا النجــــــاح أو الفشــــــل كلیــــــًا أو 

صور للطرق التي تساعد على استمرار النجاح،والتي جزئیًا،ویهدف هذا التقویم أیضًا إلى أعطاء ت
  :تقاوم عوامل الفشل التي تكشف عنها التقویم النهائي،ولتوضیح ذلك یمكن تقدیم المثال التالي

إذا أثبتـــت التجربـــة أن مقـــرر مـــا نجـــح مـــع عینـــه مـــن الطالب،وكشـــف التقـــویم التهـــائي تقبـــل وأداء 
م بهـا المقرر،فـإن التقـویم التتبعـي یحـاول الكشـف عـن متمیز للطالب للمفـاهیم والمهـارات التـي أهـت
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األسباب والعوامل التي أدت إلى النجاح،كما أنها تحاول الكشف عن أستمرار عوامل النجاح ذاتها 
  .عند تعمیم المقرر على عینه أكبر 

  ـ:أنماط التقویم وجوانبه المختلفة: ثالثاُ 
رهـــا شـــیوعاً فـــي نظـــم إعـــداد المقـــررات إن تقـــویم الطالـــب یعـــد مـــن اهـــم أنمـــاط التقـــویم وأكث  

التعلیمیة،وال یقصر لتقویم الطالب اختبارهم معرفیًا في المعلومات التي ینظمهـا المقـرر،إذ إن هـذا 
طالــب كالتحصــیل واألداء واالتجاهــات لالــنمط مــن التقــویم یركــز علــى جمیــع الجوانــب المتصــلة با

یـة وغیرهـا مـن الجوانـب النفسـیة والعقلیـة لـدى والمیول والتكیـف النفسـي واالجتمـاعي والقـدرات العقل
  .الطالب 
وتعــدد جوانــب التقــویم لــدى الطالــب یــدفعنا للحــدیث عــن أهــم مــداخل تقــویم الطالب،وأهــم   

  .األدوات المستخدمة لذلك،واالتجاهات الحدیثة في تقویم الطالب
  ـ:مداخل تقویم الطالب  - أ

  ج تتعدد مداخل تقویم الطالب وفق رؤى مختلفة للنوات  
  

  ـ:المستهدفة من التقویم ولعل من أهم هذه المداخل ما یلي 
  :مدخل المهارات المنفصلة  -١

فإنــه یركــز علــى ویركــز هــذا المــدخل علــى قیــاس النــواتج التعلیمیــة لــدى الطالب،ومــن ثــم   
لعـش كـل جانـب تحصـیل  یاس التحصیل والمهارات لدى هـؤالء الطـالب فـي إطـار منفصـل،حیثق

  .عن الجوانب والمهارات األخرى،ما یعتمد هذا المدخل وكل لها رة یعزل 
علــــى االختیــــارات وبطاقــــات المالحظــــة والتقــــدیر المرتبطــــة یوقــــف واحــــد،ونبني هــــذا االختیــــارات 

  .وبطاقات المالحظة في ضوء تحدید دقیق لألهداف والمهارات المراد قیاسها 
  : المدخل التكاملي -٢

ي أدوات القیـاس نـیب رات عند القیاس والتقویم،فهـو الوهو مدخل یهتم بتكامل الفرقة والمها  
والتقــویم علــى أســاس المهــارات المنفصــلة التــي أهـــتم بهــا المقرر،وٕانمــا ســتها فــي ضــوء المهـــارات 

  .المختلفة المرتبطة بها،وفي سیاق متكامل ألداء المهارة أو تحصیل المفاهیم والمعلومات 
  :المدخل الشامل التراكمي  -٣

تم بقیـــــاس األداء بشــــــكل شـــــامل،ویقوم علـــــى تعـــــدد فـــــرص األداء أمــــــام وهـــــو مـــــدخل یهـــــ  
ـــى جانـــب المهـــارات والتحصـــیل فحســـب،بل یهـــتم بالجوانـــب النفســـیة  الطالب،كمـــا أنـــه ال یركـــز عل
والتعلیمیــة األخــرى الصــاحبة لهــا،ویعبر عــن هــذا المــدخل بدقــة اســتخدام ملفــات التقــویم التراكمیــة 

طالــب،وجمیع عینــات حقیقیــة ألدائــه فــي مواقــف مختلفــة بحیــث والتــي تتنــاول الجوانــب المختلفــة لل
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تعطـــي تصـــورًا واقعیـــاً ألداء الطالـــب أثنـــاء دراســـة المقرر،كمـــا نقـــدم تعلیقـــات نقدیـــة راجعـــة مقاســـیة 
للتعدیل والتحسین،ومن ثم فإن هذا المدخل یساعد على تفعیل عملیة التعلیم والتعلیم ذاتها وملفات 

ذاتها من وحدات هذا البرنامج التدریبي یمكن الرجوع إلیها للوقوف علـى التقویم تمثل وحدة قائمة ب
  .أسسه وممیزاته وخطوات تنفیذه 

ولكــن حــرى بالــذكر أن المــداخل المختلفــة للتقــویم تعتمــد علــى أدوات قیاســي متنوعــه وفــق طبیعــة 
یـد محكـات المهارة أو الجوانب التحصیلیة المستهدف تقویمها،كما یعتمد القیاس األصیل علـى تحد

ومعــــاییر مناســـــبة لـــــألداء تجمعهـــــا أداة للتقـــــویم المتــــدرج یطلـــــق علیهـــــا مقـــــاییس التقـــــدیر المتـــــدرج 
Rubrics  ویمكن لك الرجوع إلى خطوات بنائها في الوحدة الخاصة لملفات التقویم.  

  ـ:تقویم المعلم 
الجوانــب المعلــم ركــن أساســي فــي تنفیــذ أي مقــرر تعلیمــي،ومن ثــم فــإن تقــویم أداء المعلم،و   

النفســـیة األخـــرى المـــؤثرة علـــى أدائـــه أمـــر ضـــروري یجـــب علـــى مخطـــط أي مقـــرر أن یضـــعه فـــي 
  حسبانه،وحرى بالذكر أن أهم جانب في تقویم المعلم هو جانب األداء،إال أن هذا األداء قد 

یــرتبط بــبعض الخــواص النفســیة األخــرى كضــورائه عــن عملیــة التــدریس التــي یقــوم بها،واتجاهاتــه 
  .رضا الوظیفي وغیرها یمكن أن تؤثر على هذا األداء نحوها،و 
ومــن هنــا یتضــح أهمیــة إعــداد مقــاییس االتجاهــات والتصــورات والرضــا الوظیفي،والتكیــف   

االجتماعي لـدى المعلم،كمـا یجـب االهتمـام بتقـویم مسـتوى أدائـه التدریس،وقـد یأخـذ تقـویم المـدرس 
  ـ:عدد من األشكال من أهمها

  .لألداءالمالحظة المباشرة 
وذجي للتدریس،وتقویم مدى قرب أو بعد المعلم مویعتمد هذا التقویم على تحدید محطات لألداء الن

  .ات،لآلخرین مالحظة أدائه والوقوف على جوانب القوة والضعف منها كعن هذه المح
المــدرس بوقوعــه تحــت المالحظــة حتــى ال  اشــعاروللمالحظــة إجــراءات ضــروریة مــن أهمهــا عــدم 

أدائــه إیجابــا أو ســلبًا یمكــن أن تعطــي صــورة غیــر صــحیحة عــن أدائــه،كما یجــب أن  تــؤثر علــى
تحـــدد الســـلوكیات األساســـیة التـــي ســـبق أن یقـــوم بهـــا المعلـــم أثنـــاء التـــدریس،كما یجـــب أن تحـــدد 

  :المستویات المختلفة لألداء،وتأخذ بطاقة المالحظة الشكل التالي 

    مستوى األداء  هارةالم  م
ناســب للتمهیــد یســتخدم أســلوب م  ١

  .للدرس 
    ضعیف  مقبول  جید  ممتاز
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  :تدرج التالي مكما یمكن أن نأخذ بطاقة المالحظة شكل التقدیر ال
  الدرجة  األداء  الفهرس

ة للدرس مع عرضه بأسلوب یئهلتیستخدم أسلوب مناسب ل  ١
  شیق یدفع الطالب للتعلیم

٣  

ض عر  جیدی كنه الولة للدرس یئهلتیستخدم أسلوب مناسب ل  ٢
  الموضوع بما یدفع الطالب للتعلیم

٢  

 عرضة مع عدم دقة الیئهلتیستخدم أسلوب غیر مناسب ل  ٣
  بما یدفع الطالب للتعلیم

١  

  صفر  ال یمهد للدرس  ٤
  
  

  Self Assessmentالتقویم الذاتي 
ویقصـد بــه تقریــر ذاتـي للمعلــم عــن أدائــه مـن خــالل إجابتــه عــن اسـتمارة خاصــة تعــد لهــذا   

ن یراعى فیها تحدید الجوانب بدقة المراد أعطاء المعلم تقـدیر لذاتـه عنها،كمـا یجـب الهدف،یجب أ
مراعــاة أن تــتم صــیاغة هــذه العبــارات بصــورة تســاعد المعلــم علــى تقــدیر صــحیح ألدائــه،وفیما یلــي 

  :مثال ألحد مفردات استمارة تقویم ذاتي للمعلم 
  أوجه أسئلة شفهیة مناسبة لطالبي -١

  صورة واضحة أثناء التدریس تعطي 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١        عند فهمهم

  أنواع األسئلة الشفهیة التي أوجها  -٢
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١          لطالبي
  :تقویم األقران

یقصـــد بـــه أعطـــاء المـــدرس صـــورة عـــن أداء زمیلـــه،ویجب أن یـــتم ذلـــك أیضـــًا فـــي ضـــوء   
  .استمارة خاصة،تجاد صیاغة تعلیماتها بحیث تؤدي لصورة موضوعیة عن أداء زمیله

یعطـي صـورة واضــحة  ن االعتمـاد علـى نمــط واحـد مـن أنمــاط تقـدیم المعلـم قــد الوالشـك أ  
ودقیقة عن أدائه،ولذا فإن تعدد أوجه التقویم أمر واجب،إذ أنه عند مقارنـة نتـائج الصـور المختلفـة 

اإلشـارة إلـى أن الجوانـب النفسـیة واالتجاهـات  جـدروی لتقویم المعلم قد یعطي صورة أدق عن أدائه
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ات ءوظیفي تسـتخدم لهـا مقـاییس خاصـة تعـد لهـذا الهـدف یمكـن االسترشـاد وبقائمـة القـراوالرضا الـ
  .الضافیة لإلطالع على صور منها وخطوات إعدادها 

  : رر مقتقویم ال
تقـــویم العناصـــر المختلفــة للمقـــرر ومـــدى مناســبتها وجـــودة اختیارهـــا  مقــرریقصــد بتقـــویم ال  

تشــمل تقــویم األهــداف والمحتــوى واألنشــطة وأســالیب وٕاعدادها،ولــذا فــإن جوانــب تقــویم المقــرر قــد 
خصصـین تاء المر خدمة،ویمكن تقویم المقرر عـن طریـق اسـتطالع أتتقویم الطالب والمعلمین المس

والمعلمــین والطــالب فیــه بأعــداد اســتبیان أو اســتمارة خاصــة لذلك،وقــد یقــوم علــى اســتخدام تحلیــل 
لوســـائل فـــي ضـــوء فقـــرات تحلیـــل تناســـب أســـس المحتـــوى لتقـــویم األهـــداف والمحتـــوى واألنشـــطة وا

  .اختیار وصیاغة هذه الجوانب 
  خطوات التقویم :  رابعاً 

  ـ:تمر عملیة التقویم بعدد من الخطوات من أهمها   
  ـ:تحدید الهدف من التقویم  -١

إن أول ما یجب عمله عند اتخاذ قـرار التقـویم هـو تحدیـد الهـدف مـن التقـویم بمعنـى بیـان   
 اإلمكانیـــات جـــري مـــن أجلـــه التقـــویم ألن ذلـــك یســـاعد فـــي اختیـــار األدوات وتحدیـــدالســـبب الـــذي ی

تقویمهــا بدقــه ویقصــد بهــذه األهــداف التعلیمیــة المــراد  ،كما یجــب تحدیــد األهــداف المــرادبــةالمطلو 
  .تقویمها إذ إن تحدید هذه األهداف یساعد على توجیه عملیة التقویم بدقه 

  ـ:كیة ترجمة األهداف إلى أنماط سلو  -٣
ویقصـــد بهـــذه الخطـــوة تحدیـــد األنمـــاط الســـلوكیة المـــراد تحققهـــا مـــن خـــالل دراســـة المقـــرره   

وترجمـة هــذه األهـداف إلــى أنمــاط سـلوكیة یســاعد فـي بنــاء أدوات القیــاس والتقـویم وأختیــار مواقــف 
  .التقویم المناسبة 

  :تحدید وسائل التقویم  -٣
التــي تناســب األنمــاط الســلوكیة المســتهدفة  ویقصــد بهــذه الخطــوة تحدیــد الوســائل واألدوات  

من التعلم،ویقصد بهـذه الوسـائل االختیـارات والمقـاییس وبطاقـات المالحظـة والمقـابالت الشخصـیة 
  .باإلضافة إلى تحدید اإلمكانات المادیة والبشریة الالزمة إلجراء عملیة التقویم 

  :تنفیذ التقویم  -٣
بالتقویم،ویقصــد بهــا تطبیــق أدوات التقــویم عنــد  ویشــارك فــي هــذه الخطــوة جمیــع المهتمــین  

االســـتخالص البیانـــات وتحلیلهـــا وتأخـــذ هـــذه الخطـــوة إجـــراءات یشـــارك فیهـــا اإلداریـــین والمعلمـــین 
  .والمتعلمین 
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  :تحلیل نتائج التقویم وتفسیرها  -٥
ــــل هــــذه    ــــث تحل ــــة تــــأتي بعــــض تطبیــــق األدوات والحصــــول علــــى البیانات،حی وهــــي مرحل

  .ر في ضوء األهداف الموضوعة،بحیث نضع أیدینا على جوانب القوة والضعفالبیانات وتفس
  .لمرتجعةیم التغذیة ادتق -٦

فــي ضــوء نتــائج تحلیــل البیانــات وتفســیرها بحیــث أنــه یضــع القــوم بعــض التوصــیات التــي   
  .تعد تغذیة راجعة یستحسن األداء في المستقبل 

  أسس اختیار أسلوب التقویم: خامساً 
نمط التقویم وأسلوبه البد وأن یضـع مجموعـة مـن المعـاییر واألسـس والتـي مـن إن اختیار   
  .أهمها 

  :أهداف التقویم  -١
حیث إن نمط التقویم وأدائه یجب أن یتم في ضوء األهـداف،إذ إن أدوات التقـویم البـد أن   

  .یترجم هذه األهداف ویعبر عنها 
  :عة المقرر یطب -٢

علــى جوانــب عملیــة أو نظریــة یحــدد أســلوب ونمــط  مــن حیــث احتوائــه إن طبیعــة المقــرر  
التقویم المالئمة وأدواته،فعلى سبیل المثال فإن الجوانب العملیة یستلزم أستخدام أسلوب المالحظـة 
الباقرة أحیانًا،كما أن اهتمام المقرر بتعدیل اتجاهات الطالب وقـیمهم یسـتلزم وجـود مقـاییس نفسـي 

  .هذه الجوانب 
   :طبیعة الطالب  -٣

قــــد تحــــدد طبیعــــة الطــــالب أســــلوب القبــــاس الســــمتخدم،ومدى صــــیاغة عبــــارات المقــــاییس   
لــــدى ) الــــذكاء(واســـئلتها،فعلى ســــبیل المثــــال إذا هــــدف القیــــاس إلــــى تحدیـــد القــــدرة العقلیــــة العامــــة 

الطالب،فـــإن الطـــالب العـــادیین قـــد تســـتخدم معهـــم مقـــاییس ذكـــاء لفظیـــة مكتوبـــة أو بصـــورة بینمـــا 
  .تحد التصلح معهم هذه المقاییس،ونلجأ إلى إستخدام مقاییس لفظیة شفهیة  الطالب المكفوفین

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٥

  ات إضافیةءقرا
  لمزید من المعلومات یمكن األطالع على ما یلي من مراجع

اتجاهات معاصرة في القیاس والتقویم النفسي والتربوي،القاهرة دار الفكر   أنور الشرقاوي وآخرون  ١
   ١٩٩٦: العربي

دار الفكر العربي :اتجاهات معاصرة في تقویم التلمیذ والمدرس،القاهرة  الحمید جابر جابر عبد  ٢
٢٠٠٢  

  ١٩٩٦دار الفكر العربي :القیاس النفسي،النظریة والتطبیق،القاهرة  سعد عبد الرحمن  ٣
  ١٩٩٠القیاس النفسي،القاهرة واالنجلوالعربیة  نزار أبو حطب ، أمال صادق  ٤
  ١٩٩٢اسیات في القیاس والتقویم في التربیة،مكتبة الفالحأس  فرید كامل أبو زینه  ٥
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