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كتابة أهداف تعلم الطالب

كن وا�ضحا حول ما هي الأهداف التعليمية اخلا�صة مبقررك الدرا�سي ،والت�أكد من �أن طالبك تكون
الأهداف وا�ضحة لهم كذلك� .إذا كنت ال تعرف �أين �أنت ذاهب ،فاحتمال �أن ت�صل �إىل حدود ع�شوائية
وغري حمددة( .بروير� ،2010 ،ص) 3
تخيل بداية رحلة طويلة بال�سيارة ،وكنت بب�ساطة تتوهم مع فكرة غام�ضة عن املكان الذي تود الذهاب
�إليه؟ هذا االحتمال يبدو م�ستبعدا ،بدال من ذلك ،ورمبا كنت ت�ست�شري خريطة �أو موقع على الإنرتنت
مثل :مابكوي�ست  MapQuestمن �أجل احل�صول على اجتاهات القيادة� .أ�سو�أ من ذلك ،تخيل �شخ�ص
حتت رعايتك مثل ابن �أو ابنة  ،فهل يعقل مثل هذا يف رحلة ،هل ت�سمح ب�أن ال�شخ�ص يبد�أ رحلة دون
توجيه؟ مرة �أخرى ،هذا االحتمال يبدو غري معقول .ومع ذلك ،يت�صرف بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
فقط بتلك الطريقة يف مقرراتهم .ومن الوا�ضح �أن تعليم فئة دون تطوير �أول �أهداف التعلم هو جمرد
العبث بعينه ،كما تبد�أ رحلة دون حتديد االجتاهات .كيف ميكننا ك�أع�ضاء هيئة تدري�س ،ون�أمل �أن
الطالب ميكنهم حتقيق النتائج املرجوة� ،إذا ف�شلنا يف تو�ضيح تلك النتائج لكل من �أنف�سنا وطالبنا؟
�إذا كنا ال نعرف النتائج املرجوة ،ف�إنه من امل�ستحيل تقييم ما �إذا كان طالبنا قد حققوها �أم ال� .إذا
كان الطالب ال يعرفون ما نتوقعه منهم ،ف�إنه من ال�صعب �أو من امل�ستحيل بالن�سبة لهم حتقيق تلك
النتائج  .كتابة �أهداف تعلم الطالب هي العملية التي ت�صمم لتو�ضيح �أهداف التعلم لطالبنا ولأنف�سنا.
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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قبل تغطية �أهداف التعلم ،فمن ال�ضروري تغطية قليال من املفردات .بع�ض النا�س ت�ستخدم م�صطلحي
الغايات والأهداف التعليمية ب�شكل مرتادف .ومع ذلك� ،أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يعملون مع تقييم
الطالب عادة يفرقون بني هذين امل�صطلحني .غايات التعلم هي مظلة وا�سعة تندرج حتتها �أهداف التعلم.
وبالتايل� ،أهداف التعلم هي ما يجب على الطالب �أن تكون قادرة على القيام بها عند االنتهاء من املقرر
الدرا�سي ،الربنامج الأكادميي� ،أو الدرجة العلمية .على �سبيل املثال :قد حتتاج من الطالب �أن «تظهر
�أدلة على التفكري النقدي» عند �إكمال درا�ستهم باملقرر الدرا�سي .بالت�أكيد التفكري الناقد هو هدف جدير
بالثناء وال�شعبية يكنه �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية لطالبهم .ولأن �أهداف التعلم وا�سعة ،وقد تكون
�أي�ضا غام�ضة ،وي�صعب قيا�سها ب�سهولة .م�صطلح «التفكري النقدي» هو بالت�أكيد م�صطلح وا�سع؛ ما يعني
�أن تف�سري التفكري النقدي قد يختلف من ع�ضو هيئة التدري�س لآخر� .إذا كان واحد قد �أجرى البحث عن
قيا�س التفكري النقدي ،قد يكون هناك املئات من التدابري املمكنة واملتاحة .وبالتايل ،قد يكون من ال�صعب
قيا�س التفكري الناقد لأنه يحتوي على الكثري من الأبعاد املمكنة وتنوع �إمكانيات القيا�س.
من �أجل تقييم ما �إذا كان طالبي يظهرون دليل على التفكري النقدي ،ف�إنه يجب �أن �أقرر ما �أعنيه
بهذا امل�صطلح .وهو يف هذه احلالة حتديدا يجب �أن تكون �أهداف التعلم وا�ضحة وذات �صلة .وهدف
التعلم  objectiveهو مقيا�س حمدد يتم ا�ستخدامه لتحديد ما �إذا كان الطالب ي�ستطيعون حتقيق غر�ض
التعلم  . Goalوبالتايل ،من �أجل تقييم غر�ض تعلم التفكري النقدي ،يجب �أن يكون هناك مقيا�س حمدد
ي�ؤكد �أو يقي�س ا�ستخدام التفكري النقدي .لنفرت�ض ونعتقد �أن املفكرين النقديني «النقاد» ميكنهم حتديد
التحيزات الكامنة واالفرتا�ضات املمكنة (�سميث .)2002 ،قدرة الطالب على حتديد التحيزات الكامنة
واالفرتا�ضات ومن ثم ميكن قيا�س الهدف التعليمي من �أجل حتديد ما �إذا كان ميكن لطالبي تعلم التفكري
النقدي .الحظ كيف ميكن حتديد الهدف التعليمي (حتديد التحيزات الكامنة واالفرتا�ضات) هو من
غر�ض التعلم (التفكري الناقد).كما �أن قيا�س الهدف �سيكون �أ�سهل من حماولة لقيا�س الغر�ض� .إذا
�س�ألت العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س عن تطوير مقيا�س لتحديد التحيزات الكامنة واالفرتا�ضات،
ف�إن �إجاباتهم �ستكون تكون �أكرث ت�شابها بكثري مما لو �س�ألتهم عن تطوير قيا�س للتفكري النقدي.
قد يكون لغر�ض التعلم مكونات متعددة يف كثري من الأحيان .وبالتايل ،فمن املمكن �أن يكون العديد من
ال�سلوكيات املحددة للطالب ت�شرتك جميعها جنبا �إىل جنب لتمثيل التفكري الناقد .يف هذه احلالة ،يجب
احلاجة لتطوير هدف تعليمي لتمثيل كل �سلوك معني .لتقييم التفكري الناقد ،ميكن تقييم جميع الأجزاء
املكونة للتفكري النقدي ومن ثم اجلمع بينها جميع ًا .وباعتبارنا �أكادمييني ،ف�إن العديد من الأهداف التي
نود قيا�سها يف طالبنا هي مزيج معقد من ال�سلوكيات ال�صغرية والقدرات� .إذا حاولنا و�ضع قيا�س واحد
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التفكير حول أهداف تعلم الطالب

قبل البدء يف كتابة الأهداف التعليمية لطالبك ،ويجب �أن ت�شارك يف بع�ض التخطيط .نظرا �إىل �أن
الأهداف التعليمية للمقرر ينبغي �أن تتدفق ب�شكل طبيعي من الغر�ض من التعلم ،ويجب �أن تكون اخلطوة
الأوىل هو �أن يكون لديك �أغرا�ض لتعلم املقرر الذي تدر�سه.

أساسيات في التعليم الجامعي

لتقييم الهدف التعليمي ،فنحن غالبا ما ن�صاب بالإحباط ل�صعوبة املهمة .ولكن� ،إذا ما مت ك�سر هذا
الهدف �إىل �أجزائه الأ�صغر ،ف�إننا ميكن �أن نقيم كل من تلك الأجزاء ومن ثم اجلمع بينهما يف بع�ض
للتو�صل �إىل تقييم �شامل للهدف التعليمي ب�أكمله .وبالتايل ،قد يعتقد البع�ض �أن حتديد التحيزات الكامنة
واالفرتا�ضات هي عن�صر واحد فقط من التفكري النقدي .قد ترغب �أي�ضا �أن تعلم الطالب احلفاظ على
جو من ال�شك ،واحلقائق منف�صلة عن الآراء ،وا�ستخدام عمليات اال�ستدالل املنطقي (�سميث)2002 ،
للنظر يف الأ�شياء كمفكر نقدي .يف هذه احلالة ،قد حتتاج �إىل قيا�س قدرتهم على �إظهار هذه ال�سلوكيات
الأربعة من �أجل معرفة ما �إذا كنت قد حققت هدف التعلم و�أن يفكروا بطريقة نقدية �أم ال.

أهداف التعلم:

جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم �أهداف تعليمية ملقرراتهم ،بغ�ض النظر عما �إذا كانوا قد
كتبوها �أم ال � .إذا كنتم جادين يف حتديد ما �إذا كان الطالب يبغون حتقيق �أهداف التعلم اخلا�صة
بك ،ف�إنك بالت�أكيد بحاجة �إىل جتميع تلك الأهداف� .أحيانا عندما كنت تدر�س فقد قدمت لك
�أهداف التعلم .يف كثري من الأحيان ،ال �سيما ملقررات انخفا�ض م�ستوى التعلم ف�إن العديد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والإدارة ق�ضوا وقتا لو�ضع �أهداف التعلم للمقرر الدرا�سي .يف هذه احلالة ،ف�إن جميع
وحدات وف�صول املقرر قد يكون لديها �أهداف تعلم خا�صة بها .كما �أنك تدر�س مقطع معني باملقرر،
قد يكون لديك حرية �أن ت�ضيف �إىل �أهداف التعلم ،ولكن ال ميكن جتاهل �أي منها� .إذا و�ضع الق�سم
او الكلية �أهداف التعلم ،قد يكون لع�ضو هيئة التدري�س �أن يحدد �أهداف تعلم على م�ستوى الوحدة
التي يدر�سها وكيف ميكنه قيا�س هذه الأهداف .قد تقوم بتدري�س املقرر مبفردك وتعرف كيف ميكنك
تطوير �أهداف التعلم .حل�سن احلظ ،و�ضع �أهداف التعلم هي مهمة ب�سيطة ن�سبيا .فكر جيدا يف �أنواع
من خمرجات التعلم الكبرية التي تود �أن يحققها الطالب ،على �سبيل املثال :كما يف املثال ال�سابق من
«التفكري الناقد» )2009( Suskie .الأهداف التعليمية تتحقق بالنهاية بدال من الو�سائل �أو النتائج بدال
من الإجراءات � ،2000( Cangelosiص  )51عرف هدف التعلم ب�أنها «حتديد ما �سوف يتعلم
الطالب �إذا كانت الوحدة التعليمية ناجحة ومفيدة ».و�أ�شار � Cangelosiأنه يجب على الطالب اكت�ساب
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عدد من الكفاءات املحددة من �أجل الو�صول �إىل هذا الهدف التعليمي .كما �أ�شار النداو (،)2002
«�إن الهدف هو املكان الذي تريد �أن تكون فيه .الأهداف هي اخلطوات الالزمة للو�صول �إىل هناك
« ( .)h t t p : / / w w w. r o u n d w o r l d m e d i a . c o m / c v c / m o d u l e 4 / n o t e s 4 . h t m l
بعدو�ضع�أهدافالتعلماخلا�صمبقررك،ف�إنكحتددالكفاءاتالتييجب�إجنازهابنهايةاملقررالدرا�سي.
و�أ�شار � Suskie 2009إىل �أنه ميكنك كتابة �أهداف التعلم دون الو�ضع يف االعتبار بال�ضبط كيف
�سيكون قيا�سها .مرة �أخرى ،ف�إن عملية القيا�س جترى على م�ستوى �أهداف التعلم  Objectiveبدال
من الغر�ض من التعلم � .Goalأبحث يف اثنني من الأمثلة التي قدمها  Suskieقد ت�ؤدي اىل ازالة
بع�ض الغمو�ض حول �أغرا�ض التعلم .على �سبيل املثال� ،أراد ع�ضو هيئة التدري�س الذي يدر�س ت�صميم
مل�ساعدة الطالب على «حتليل م�شكلة ت�صميم» (� ،2009 ،Suskieص  .)19و�أ�ستاذ علم �أمرا�ض اخلطاب
�أراد �أن تكون الطالب قادرة على «جتميع معلومات من م�صادر خمتلفة للو�صول �إىل تكتيكات التدخل
والعالج للعميل» (� ،2009 ،Suskieص  .)19الحظ �أنه �سيكون من ال�صعب جدا قيا�س �أي من هذه
الأهداف يف خطوة عملية واحدة  -قيا�س ال�سلوكيات املحددة هي ال�شمولية ،منت�شرة ،ومتعددة الأوجه.
�إذا ،وبعد قراءة هذه املعلومات ،كنت ال تزال غري مت�أكد حول �أهداف التعلم اخلا�ص بك ،ف�إنك قد
ترغب يف البحث عن م�ساعدة خارجية .طريقة واحدة كبرية لو�ضع �أهداف التعلم اخلا�ص بك هو �أن تكون
على ات�صال مع �أهداف التدري�س اخلا�صة بك� .إذا كنت قد و�ضعت فل�سفة التدري�س لك ،ف�إنك بطبيعة
احلال تكون قد و�ضعت �أهداف التعليم اخلا�صة بك و�أدرجتها يف هذه الفل�سفة .و�إذا مل يكن لديك �أبدا
فل�سفة التدري�س ،ف�إنه ميكن الرجوع �إىل الأدبيات حول كيفية القيام بذلك .من خالل جوجل ميكنك
البحث ال�سريع عن كم هائل من الوثائق والكتب عن فل�سفة التدري�س .وميكنك �أن ت�س�أل �أي�ضا عن الزمالء
الذين عملوا على تطوير فل�سفة التعليم للح�صول على م�ؤ�شرات منها� .أخريا ،ميكن �أن ت�أخذ االختبار الذي
ي�ساعدك على حتديد �أهداف التعليم اخلا�صة بك من خالل (�أجنلو وال�صليب .)1993 ،ن�سخة �إلكرتونية
من هذا االختبار متاحة �أي�ضا يف الرابط التايل (_http://fm.iowa.uiowa.edu/fmi/xsl/tgi/data
entry.xsl؟ .)db=tgi_data&-lay=Layout01&-view-ا�سرتاتيجية �أخرى لتطوير �أهداف التعلم هو
�إجراء بحث على االنرتنت ملناهج مقرر يطابق مقررك الدرا�سي .حيث �إن الذي طور تلك املناهج قد �أدرج
بال�ضرورة �أهدافهم التعليمية على تلك الوثائق .بالطبع ،يجب �أن تكون حذرا يف االقرتا�ض لأهداف التعلم
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املناهج الأخرى ،كذلك ت�أكد من مطابقة �أهداف التعلم التي جتدها مبقررات
الأخرين مبقررك قبل �إدراجها يف منهج مقررك .بعد و�ضع �أهداف التعلم اخلا�صة بك ،يجب ك�سر تلك
الأهداف العري�ضة �إىل �أهداف تعلم قابلة للقيا�س �أكرث حتديدا .نقطة انطالق واحدة جيدة لتطوير
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تصنيف بلوم

هو �أحد الأ�ساليب الأكرث �شهرة وامل�ستخدمة على نطاق وا�سع لتطوير �أهداف التعلم (بلوم .)1956
و�ضع بلوم ت�صنيف ملهارات التفكري املطلوبة عادة يف البيئات الأكادميية بدءا من �أدنى �إىل �أعلى املهارات
النفكري ،كما هو مبني يف اجلدول رقم .1
اجلدول 1
( )1956ت�صنيف بلوم ملهارات التفكري والأفعال املنا�سبة التي تدل على كل مهارة مطلوبة
مهارات التفكري العليا

أساسيات في التعليم الجامعي

�أهداف التعلم هو النظر يف �أنواع خمتلفة من ال�سلوكيات التي حتددها تلك الأهداف .وهناك العديد
من خطط الت�صنيف ملثل هذه ال�سلوكيات والأكرث �شهرة منها هو على االرجح ت�صنيف بلوم (.)1956

التقييم (تقييم ،نقد وتف�سري ،الدعم)
التوليف (ت�صنيف ومراجعة ،واجلمع ،ابتكار)
حتليل (النقي�ض من ذلك ،يفرق ،مييز ،التحليل للأجزاء)
تطبيق (�إثبات وا�ستخدام والتنب�ؤ ،الو�ضوح)
الفهم (�شرح ،التعميم ،تف�سري� ،إعادة �صياغة)
املعرفة (تعريف ،وو�صف ،وقائمة ،و�أذكر والتعرف على)
مهارات التفكري الدنيا
امل�ستويات املنخف�ضة لت�صنيف بلوم تنطوي على معرفة من نوع الواقعية  ،يف حني �أن م�ستويات �أعلى
تتطلب تعلم �أعمق بحيث ميكن للطالب العمل فعال مع املبادئ واملعارف التي تعلموها .و�أحد العنا�صر
الرئي�سية يف كتابة الأهداف التعليمية هو حتديد امل�ستوى املعريف والإدراكي الذي يجب �أن يتم بعد تعلم
الطالب� .إذا الأهداف التعليمية اخلا�صة بك تتما�شى مع طرق التدري�س التي تقدمها � ،سوف يفاج�أ
الطالب ب�صعوبة االمتحانات اخلا�صة بك ،ومن املرجح �أن يكون الأداء �ضعيفا ،و�سيكون للطالب م�شاعر
�سلبية عن االمتحان (و � /أو طريقة تدري�سك) .على �سبيل املثال� :إذا كنت قد �أكدت احلقائق يف جميع
حما�ضراتك  ،ثم اطلب من الطالب نقد النظرية يف االمتحان ،ف�إنه ميكن للطالب حتقيق نتائج جيدة يف
هذه املهمة .وبالتايل ،فمن ال�ضروري �أن يتم و�ضع �أهداف للمقرر ثم �أهداف تعلم �أكرث حتديدا ثم يجب
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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تدري�س يف امل�ستوى الذي هو منا�سب لأهداف التعلم اخلا�صة بك.
للم�ساعدة يف جعل ت�صنيف بلوم �أكرث واقعية فيما يتعلق بتقييم تعلم الطالب ،وقد الحظ العديد من
امل�ؤلفني �أنه ميكن ع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�ستخدم الأفعال ل�سرد �سلوكيات و�أهداف معينة يجب على
الطالب �أن تكون قادرة على �إجنازها على �أ�سا�س م�ستوى الت�صنيف للأهداف املعرفية والإدراكية التي
حققوها .على �سبيل املثال :يجب على الطالب الذين تعلموا املادة العلمية على م�ستوى املعرفة �أن تكون
قادرة على ا�ستكمال االمتحانات التي تطلب منهم حتديد وو�صف ،وقائمة ،وذكر واالعرتاف ،وهلمجرا.
�إذا وجدت نف�سك تكتب اختبارا ت�ستخدم هذه الأفعال ،فمن املحتمل �أنك ت�ستخدم الأهداف التعليمية.
حتى لو مل تكن قد فكرت ر�سميا حول كتابة الأهداف التعليمية اخلا�صة مبقررك ،ف�أنت تعمل على حتقيقها
عند كتابة �أ�سئلة االمتحان .اجلدول رقم( )1ي�سرد الأفعال ال�شائعة املرتبطة بكل م�ستوى من ت�صنيف
بلوم� .إذا كنت ت�ستخدم هذه الأفعال (�أو ما �شابه) عند كتابة الأهداف التعليمية ،ميكنك حتديد م�ستوى
الأهداف التعليمية اخلا�صة مبقررك ،والتي �سوف ت�سمح لك �أن تعرف ما �إذا كنت قد حققت �أهداف
التعلم ملقررك �أم ال( .هذه القائمة من الأفعال لي�ست ب�أي حال �شاملة� .إذا كنت تريد املزيد من الأمثلة،
ميكنك البحث يف �شبكة الإنرتنت على «ت�صنيف بلوم» ف�سوف تكت�شف الكثري).
تقسيم بلوم المراجع:

بعد ما يقرب من  50عاما من و�ضع ت�صنيف بلوم ( )1956متت مراجعته من خالل طالب �سابق
وزميل �سابق لبلوم لتعك�س املزيد من التفكري احلايل حول التعليم و التعلم كعملية �أكرث ن�شاطا و�إدراك ًا
(�أندر�سون و كرا�سول  .)2001كما هو مبني يف اجلدول رقم  ،2كان �أهم ما ذكره كل من �أندر�سون و
كرا�سول هو احلد من الرتكيز على نوع من املعرفة املكت�سبة ،بينما يجب الرتكيز على عملية اكت�ساب
املعرفة اجلديدة.
مقارنة بني اجلدولني  1و  2نكت�شف �أن الكلمات يف اجلدول  2هي �أكرثبكثري يف متثيل املهارات
(الأفعال) املطلوبة بنهاية املقرر الدرا�سي.
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مهارات التفكري العليا
خلق (تقييم ،نقد وتف�سري ،الدعم)
تقييم (ت�صنيف ومراجعة ،واجلمع ،ابتكار)
حتليل (النقي�ض من ذلك ،يفرق ،مييز ،وتك�سري)
تطبيق (�إثبات وا�ستخدام والتنب�ؤ ،العر�ض)
فهم (�شرح ،التعميم ،تف�سري� ،إعادة �صياغة)
تذكر (حتديد وو�صف ،وقائمة ،و�أذكر واالعرتاف)
مهارات التفكري بالدفع ال�سفلي

أساسيات في التعليم الجامعي

اجلدول رقم 2
لأندر�سون وكرا�سول ( )2001مراجعة لت�صنيف بلوم (:)1956

غري اندر�سون وكرا�سول هذا الرتكيز عن طريق حتويل �أ�سماء الأهداف التعليمية من الأ�سماء �إىل
الأفعال (انظر اجلدول  .)2وهكذا ،بدال من �إجادة الطالب املعرفة� ،أ�شار �أندر�سون وكرا�سول �إىل تذكر
الطالب للمعرفة .مت تغيري اثنني من املجاالت املعرفية العليا من �صياغة بلوم ال�سابقة ،كما �أنهم �أدرجوا
التقييم كثاين �أعلى مهارة ذهنية ،و�إن�شاء ك�أعلى املهارات الذهنية  ،وهذا ي�أتي معاك�سا لت�صنيف بلوم
الأ�صلي .واملنطق لهذا االنعكا�س والتغيري يبدو من املعقول� ،إذ يجب على املرء �أن يكون قادرا على تقييم
فكرة �أو مادة قبل �إن�شاء �أفكار ومواد جديدة ،ولكن لي�س من ال�ضروري اخللق قبل التقييم.
تصنيف بلوم الرقمي:

يجب االعرتاف ب�أن االجتاهات التعليمية قد تغريت منذ بلوم ( )1956منذ اقرتح الت�صنيف اخلا�ص به،
بعدها ويف عام ( )2008و�ضع ت�شر�ش ن�سخة رقمية من ت�صنيف بلوم ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم .3

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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جدول 3
نظام ت�شر�ش الرقمي من خالل تق�سيم بلوم

كل من امل�ستويات ال�ست من مهارات التفكري وترتيبها تتطابق مع مراجعة كل من �أندر�سون و كرا�سول
 .)2001كانت امل�ساهمة الفريدة لت�شر�ش هو �إ�ضافة مفهوم تعلم الطالب مهارات التفكري الرقمية �ضمن
امل�ستويات التقليدية التي اقرتحها بلوم .وبالتايل ،ميكن للطالب االنخراط يف ال�سلوكيات الرقمية من
الت�أ�شري بالر�صا�صة ،وال�شبكات االجتماعية ،والبحث عن م�ستوى التذكر .ولأداء على �أعلى م�ستوى من
الرقمية ،يجب على الطالب االنخراط يف ال�سلوكيات مثل الربجمة والبث ،ويكي جي� ،أو التدوين (مع
�آخرين)� .إذا كنت تقدر قيمة التعلم الرقمي للطلبة اخلا�صة بك ،فمن املحتمل �أنك �ستجد �إ�ضافات
ت�شر�ش التي �أدخلت على ت�صنيف بلوم مفيدة جدا يف تطوير �أهداف التعلم لطالبك.
14
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والنقطة الأ�سا�سية يف عملية التحول من �أغرا�ض التعلم للطالب � Goalsإىل �أهداف تعلم الطالب
 Objectivesهو �أن نتذكر �أن �أهداف التعلم يجب �أن تكون واقعية وملمو�سة وقابلة للقيا�س .على �سبيل
املثال :قد يكون لديك غر�ض التعلم �أن طالبك ينبغي �أن يكونوا متعلمني للحا�سوب .هذا الغر�ض هو
غر�ض جدير بالإعجاب ومن �ش�أنها �أن ت�ساعد الطالب اخلا�صة بك �أن يكونوا ملمني بالتكنولوجيا .ومع
ذلك ،ف�إن هذا الغر�ض للتعلم يكون من ال�صعب جدا قيا�سه ولذا يجب ك�سره وحتديده �إىل مزيد من
�أهداف التعلم املنف�صلة التي ميكن قيا�سها .كيف ميكنك تعليم الطالب ليكونوا متميزين باحلا�سوب؟
لتعليم حمو �أمية احلا�سوب ،يجب ك�سر هذا الهدف و�صوال �إىل �أهداف و�سلوكيات �أ�صغر .لذلك ،على
�سبيل املثال :ميكن و�ضع الهدف التعليمي التايل «الطالب يجب �أن يكون قادرا على كيفية الو�صول �إىل
الإنرتنت من جهاز الكمبيوتر .».هل مهارة الو�صول �إىل الإنرتنت من جهاز الكمبيوتر فقط ما هو �ضروري
ملحو الأمية احلا�سوبية ؟ بالطبع ال .ومع ذلك� ،إذا كان الطالب ال ميكنهم الو�صول �إىل الإنرتنت ،رمبا
ال �أحد �سوف ينظر لها �أن تكون �أمية باحلا�سوب .وبالتايل ،الو�صول �إىل الإنرتنت هو �أحد مكونات حمو
الأمية جلهاز الكمبيوتر وذلك هو ال�سلوك الذي يجب قيا�سه وتقييمه ،الأمر الذي يجعل منه هدفا تعليمي ًا
جيد ًا .كلما طورت �أهداف تعلم الطالب اخلا�ص بك ،ف�إنه من املفيد �أن نتذكر خمتلف الت�صنيفات
التي �سبق ا�ستعرا�ضها والت�أكيد على �أنها و�ضعت على الأفعال التعليمية .ينبغي حتديد �أهداف التعلم
من خالل ال�سلوكيات التي �سوف يقوم بها �أو يحملها الطالب للعمل ،يجب �أن نفعل �شيئا لإثبات �أنهم
تعلموا معلومات جديدة� .أي�ضا ،يجب �أن نتذكر �أن الفعل املحدد وامل�ستخدم يف هدف التعلم ي�ساعد على
حتديد امل�ستوى املعريف الذي يتعلمه الطالب من املقرر الدرا�سي .لذلك� ،إذا كنت تريد تعليم طالبك
ب�أهداف تعليمية متثل الأوامر العليا من ت�صنيف بلوم ،ف�إنه يجب ا�ستخدام الأفعال التي تتطلب ذلك.

أساسيات في التعليم الجامعي

تطوير األهداف التعليمية للطالب

�إذا كنت تكتب الأهداف التعليمية التي تتطلب من الطالب حتديد وو�صف واال�سم والقائمة ،وهكذا...
 ،ف�إنهم لن يتعلموا مهارات التفكري العليا بغ�ض النظر عما تريد .يف هذه احلاالت� ،سوف يقوم الطالب
بب�ساطة بتذكر املواد بدال من تقييم �أو خلق مواد جديدة مما تعلموه .قدم �سوزوكي � 2009أربعة م�ؤ�شرات
لكتابة �أغرا�ض تعليمية جيدة .عن طريق تغيري ب�سيط يف هذه املبادئ التوجيهية قليال ،ميكنك كتابة
�أهداف تعليمية جيدة .يجب �أن ن�ضع يف اعتبارنا ما �أ�شار �إليه �سوزوكي ب�أن كتابة �أغرا�ض تعليمية جيدة
ال ي�أتي ب�سهولة جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س وال حتى يف جميع التخ�ص�صات .وينطبق ال�شيء نف�سه على
كتابة �أهداف تعليمية جيدة.

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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التركيز على وسائل النهاية

تركز الأغرا�ض التعليمية اجليدة على الوجهة بينما تركز الأهداف التعليمية اجليدة على الطريق
�إىل الوجهة .و�أنت تعمل على و�ضع �أهداف التعلم من �أحد �أغرا�ض التعلم ،يجب التفكري يف اخلطوات التي
يجب على الطالب اتخاذها من �أجل حتقيق هذا الهدف .على �سبيل املثال� :إذا �أريد من طالبي ح�ساب
املتو�سطات لتحليالت �إح�صائية لتحديد ما �إذا عينتني من البحوث تختلف اختالفا كبريا ،ف�إن هدف
التعلم التي يجب على الطالب �إتقانه هو القدرة على ح�ساب املتو�سط .على الرغم من �أن الطالب قد
تعلموا ح�ساب املتو�سط خالل الوحدة الأوىل من املقرر ،يجب �أن حتتفظ تلك املعرفة والقدرة على وحدة
�أخرى يف وقت الحق من املقرر من �أجل حتقيق هدف التعلم الذي يت�ضمن هذه القدرة .بعد �أن كنت قد
حددت اخلطوات املنف�صلة التي يجب على الطالب اتخاذها من �أجل التو�صل �إىل الغر�ض التعليمي ،يجب
�أن ترتجم كل هذه اخلطوات �إىل الهدف التعليمي .وبالتايل ،ميكن �أن يكون للغر�ض التعليمي عدة �أهداف
تعليمية وا�سعة ودقيقة وقابلة للقيا�س.
توضيح الشروط «الغامضة» في أهدافك

يف حني �أن �أهداف مثل التفكري الناقد والكتابة برباعة� ،أو تقدير االن�ضباط هي الأهداف ال�سامية،
فهي �صعبة للغاية للقيا�س .على الرغم من �أنه من غري املقبول ا�ستخدام م�صطلحات غام�ضة يف �أغرا�ض
التعلم ،ف�إنه يجب جتنب الغمو�ض يف �أهداف التعلم .تخيل العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم
�أكادميي يتقا�سمون هدف تعليمي عن الكتابة برباعة .ما هو احتمال �أن جميع الأ�ساتذة ت�شرتك يف نف�س
تعريف الكتابة برباعة �أو �أنهم �سوف يعلمون الطالب �أن يكتبوا برباعة بنف�س الطريقة؟ و�أظن �أن هذا
الإحتمال لي�س جيدا .ومع ذلك� ،إذا كان ه�ؤالء الزمالء ي�شرتكون يف الأهداف التعليمية نف�سها ،ف�إنهم من
املرجح ي�شرتكون يف نف�س الهدف وهو الكتابة بكفاءة  .وبالتايل� ،إذا كان جزء من تعريفهم للكتابة ينطوي
برباعة على جتنب �صيغة املبني للمجهول ،ف�إنه ينبغي �أن ت�ضع هدفا لتعلم الطالب الكتابة دون ا�ستخدام
�صيغة املبني للمجهول .وعليه فكر كيف �أنه �أ�سهل بكثري لتعليم (وقيا�س) للطالب والطالبة جتنب �صيغة
املبني للمجهول عند الكتابة�أف�ضل بكثري من الكتابة برباعة كهدف تعليمي.
تجنب المبالغة في األهداف المحددة

على الرغم من �أن �أهداف التعلم يجب �أن تكون حمددة مقابل الغر�ض من التعلم ،فمن املمكن �أن تكون
�شديدة اخل�صو�صية .رمبا لأن ع�ضو هيئة التدري�س �أ�صبح م�شغو ًال ب�أن يكون قادرا على قيا�س �أداء الطالب
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استخدام كلمات عمل قوية وواضحة:

با�ستخدام كلمات و�إجراءات العمل ملمو�سة يف كتابة الهدف التعليمي ت�ساعد على جتنب م�شكلة
الغمو�ض املذكورة �سابقا .كلمات العمل �أي�ضا تركز االهتمام على ما يحتاجه الطالب للقيام به لتحقيق
هدف التعلم .على الرغم من �أنني مل �أذكر �أن �أهداف التعلم يجب �أن تعر�ض على الطالب ،وهذه العملية
هي واحدة من املمار�سات التعليمية ال�سليمة التي ميكن (ويجب) �أن تقرتن بو�ضع �أهداف التعلم .ننظر
�إىل الوراء يف االقتبا�س من مقدمة بروير للتذكري ،حيث من املمار�سات التعليمية ال�سليمة تقا�سم �أهداف
التعلم مع الطالب بحيث يعرفون بال�ضبط ما هو متوقع منهم بنهاية املقرر الدرا�سي .وكما �أ�شار بروير
بها� ،إذا كان الطالب ال يعرفون ما هو متوقع منهم ،ف�إنه من ال�صعب لهم الو�صول �إىل توقعاتنا لتعلمهم.
والآن من املعايري القيا�سية يف العديد من الكتب املدر�سية واجلامعية البدء يف كل ف�صل مع قائمة من
�أهداف تعلم الطالب بحيث يعرفون بال�ضبط ما يتعني عليهم ان يتعلموا من الف�صل قبل �أن يقر�أوه .وقد
�أظهرت الأبحاث املعرفية �أنه �أكرث فعالية بكثري للقراء والطالب التقدمي باملعلومات ذات ال�صلة قبل
القراءة والدخول يف التفا�صيل (على �سبيل املثال ،برانزفورد �آند جون�سون.)1972 ،

أساسيات في التعليم الجامعي

على الأهداف ،ف�إنها قد ت�صبح دقيقة و�ضيقة �أكرث من الالزم يف تطوير �أهداف التعلم .وبالتايل ،يجب
الكتابة برباعة با�ستخدام عالمات الرتقيم ب�شكل �صحيح ،ورمبا التعامل مع الفوا�صل ورمبا مبو�ضوعية
�أخرى مع الفا�صلة املنقوطة وهكذا حتى يتلقى الطالب الهدف وا�ضحا .وكما كتب �شوملان (� ،2007ص
�« ،)24سعر التدقيق هو �ضيق النطاق».

كتابة األهداف التعليمية للطالب

عند هذه النقطة ،يجب �أن تكون يف الواقع على ا�ستعداد لكتابة �أهداف تعلم الطالب اخلا�ص بك .مرة
�أخرى ،تذكر �أن نقطة البداية يجب �أن تكون واحدة من �أغرا�ض التعلم اخلا�صة بك .وهناك طريقة جيدة
للبدء هي اختيار غر�ض التعلم الذي كنت تعتقد �أنه �أ�ضيق غر�ض تعلم لديك؛ ب�سبب �ضيق هذا الغر�ض،
ف�إنه �سيكون على الأرجح �أقل عدد من الأهداف التعليمية املرتبطة به .بعد حتديد غر�ض التعلم ،قم ب�سرد
كافة ال�سلوكيات التي تعتقد �أنها �ضرورية لتحقيق هذا الغر�ض .ا�ستخدام الأمثلة التي ذكرتها �سابقا
(على الرغم من �أن هذه لي�ست �أغرا�ض التعلم ال�ضيقة) ،ما ال�سلوكيات التي تعتقد �أنها �ضرورية للتفكري
النقدي �أو الكتابة برباعة؟ ومبجرد االنتهاء من �سرد تلك ال�سلوكيات ،يجب �أن يتحول كل منهم �إىل هدف
للتعلم با�ستخدام املبادئ التوجيهية يف الأق�سام ال�سابقة .كيف ميكنك �أن تعرف �إذا كانت �أهداف التعلم
التي كنت تكتبها هي قابلة للتطبيق؟ رمبا امل�شكلة الأ�سا�سية �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم م�شكلة عندما
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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يبد�أون كتابة الأهداف التعليمية هي الت�أكد من �أنها قابلة للقيا�س ،فمن ال�سهل �أن يكتب هدف تعليمي هو
�أقرب �إىل الغر�ض من التعلم� .أ�صدق اختبار ما �إذا كانت الأهداف هي يف الواقع قابلة للقيا�س ،ي�أتي من
ا�ستخدامها يف فئة من الطالب .كما هو احلال �أي� ًضا يف كتابة عنا�صر االختبار  ،فمن ال�صعب معرفة ما
�إذا كان الهدف التعليمي �سيعمل حقا �إال عند حماولة ا�ستخدامه وتطبيقه مع الطالب .ومع ذلك ،يجب
عليك �أي�ضا حماولة تقييم �أهدافك التعليمية عند كتابتها لهم .وقد وفرت النداو ( )2002بع�ض املبادئ
التوجيهية (انظر اجلدول رقم  )4يف بع�ض املواد على الإنرتنت حول تطوير مقرر �إلكرتوين على �شبكة
الإنرتنت� ،إال �أن هذه املبادئ لي�ست فقط حمددة ملقررات على الإنرتنت  .هذه املبادئ التوجيهية �سوف
ت�ساعدك على احلفاظ على كل �شيء يف ذهنك لقيا�س الأهداف التعليمية اخلا�صة بك.
جدول 4
النداو روبرك لتقييم الأهداف التعليمية
عمل جيد
الأهداف
التعليمية ميكن
قيا�سها

�أخطاء �شائعة

الأهداف
الأهداف
التعليمية ميكن التعليمية عامة
وال حتتوي
قيا�سها ولدى
الطالب معلومات معلومات حمددة
عما �سوف يفعله
عما يجب �أن
يقومون به (مثل :الطالب (مثل:
كيف وكم مرة
ولأي درجة)

من خالل النداو :

كيف وكم مرة
ولأي درجة)

حتتاج ملراجعة

مل ت�صب الهدف

الأهداف
التعليمية ال
ميكن قيا�سها.
الأهداف ال
تعك�س ما يجب
على الطالب �أن

الأهداف ال ميكن
قيا�سها �إطالق َا.
وال حتدد ما يجب
على الطالب �أن
يقومون به.

يقومون به

()4nrubric.htm/http://www.roundworldmedia.com/cvc/module4

�إذا كنت ال تزال جتد نف�سك تواجه �صعوبة يف كتابة الأهداف التعليمية بعد قراءة هذا الكتيب،
فهناك بع�ض امل�صادر اخلارجية التي ميكن �أن تعتمد عليها وتقر�أها .لقد وجدت برنامج على �شبكة
الإنرتنت يوفر املمار�سة املوجهة والقيمة يف كتابة الأهداف التعليمية (http://www.radiojames.
 .)/com/ObjectivesBuilderيوفر راديو جيم�س على هذا املوقع الربنامج التعليمي املخت�صر
ولكن املمتاز والذي ي�ستعر�ض مفهوم �أهداف التعلم ،ويعطي ملحة عامة عن ت�صنيف بلوم (،)1956
كما ي�ساعد هذا الربنامج يف �إن�شاء الأهداف التعليمية .واحدة من املميزات اجليدة من هذا الربنامج
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هو �أنه يربط �أهداف التعلم مبا�شرة لت�صنيف بلوم .يف الربنامج ،عليك �أوال حتديد م�ستوى ت�صنيف
بلوم ( )1956الذي تريده لكتابة الهدف التعليمي .مبجرد حتديد م�ستوى الت�صنيف ،يظهر ملخ�ص
لهذا امل�ستوى ،جنبا �إىل جنب مع قائمة من الأفعال والأمثلة املنا�سبة من الأهداف املكتوبة على هذا
امل�ستوى .عند النقر باملاو�س على فعل معني ،ف�إنه يظهر يف نافذة حترير الن�ص ،ت�سبقها عبارة «يف نهاية
هذا الدر�س� ،سوف تكون قادرا على »:لذا يجب �أن تتمكن من كتابة �أهداف التعلم يف الإطار .بعد كتابة
الأهداف ،ميكنك ن�سخها ول�صقها يف امل�ستندات �أو طباعتها .با�ستخدام برنامج راديو جيم�س ف�إنه
ميكنك كتابة �أهداف التعلم على �أ�سا�س ت�صنيف بلوم ( .)1956و�إذا كنت على دراية عملية بكتابة
الأهداف التعليمية بهذه الطريقة ،ميكنك �أن تكتب الأهداف التعليمية الإ�ضافية على �أ�سا�س اندر�سون
وكرا�سول ( )2001وهو حتديث لت�صنيف بلوم �أو با�ستخدام الن�سخة الرقمية لت�شر�ش (. )2008
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الملخص
على الرغم من �أن بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س يرف�ض مهمة كتابة الأهداف والغايات للعلم ب�أنها
جمرد «عمل مرهق» �أو عقبة و�أن لديهم احلق يف القفز فوقها ،وكتابة هذه الوثائق �أمر حا�سم ملقرر جديد
 ،وحدة� ،أو حتى حما�ضرة .وجود �أهداف درا�سية وتعليمية جيدة ت�سمح لتعلم الطالب ويتيح للطالب
الفر�صة ملعرفة �أولويات ع�ضو هيئة التدري�س و ما ينبغي �أن يتعلموه.
يف اخلتام ،ت�شمل النقاط املهمة من هذا الكتيب ما يلي:
• كتابة �أهداف تعلم الطالب ت�ساعد كال من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب معرفة االجتاه الذي
ينبغي �أن يتبع يف التدري�س والتعلم.
• �أغرا�ض �أو غايات التعلم هي بيانات مكثفة مما ينبغي �أن يكون الطالب قادرون على القيام بها
و�إجنازها عند االنتهاء من جتربة التعلم.
• هدف التعلم هو مقيا�س حمدد يتم ا�ستخدامه لتحديد ما �إذا كان الطالب قد حققوا غر�ض
وغاية التعلم.
• ت�صنيف بلوم ( )1956هو واحد من الأ�ساليب الأكرث �شهرة وامل�ستخدمة على نطاق وا�سع لتطوير
�أهداف التعلم وهو ي�سرد خمتلف امل�ستويات التي قد تعلم الطالب .
• اندر�سون و كرا�سول ( )2001قد راجعوا ت�صنيف بلوم ( ،)1956واحلد من الرتكيز على نوع
املعرفة وو�ضع مزيد من الرتكيز على عملية اكت�ساب املعرفة.
• و�ضع ت�شر�ش ( )2008ن�سخة رقمية من ت�صنيف بلوم ب�سبب الطبيعة املتغرية للتعليم.
• وباملقارنة مع �أهداف تعلم الطالب ،والتي هي وا�سعة وغام�ضة �إىل حد ما ،يجب �أن تكون �أهداف
التعلم ملمو�سة وقابلة للقيا�س.
• لكتابة �أهداف تعلم الطالب ،يجب الرتكيز على الهدف النهائي ،مع تو�ضيح امل�صطلحات الغام�ضة
يف �أهدافك وا�ستخدم الكلمات والإجراءات املبا�شرة وال�صريحة.
• يف �صياغة �أغرا�ض التعلم للطالب ،قم ب�سرد كافة ال�سلوكيات التي تعتقد �أنها �ضرورية لتحقيق
هذا الغر�ض وحتويل كل منها �إىل هدف للتعلم.
• للح�صول على م�ساعدة ملمو�سة يف كتابة �أهداف تعلم الطالب ،ميكنك ا�ستخدام الندو ()2002
روبرك لتقييم �أهداف التعلم �أو الربنامج التعليمي لراديو جيم�س على االنرتنت.
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.)Anderson, L. W., & Krathwohl, D. (Eds.). (2001
مراجعة لت�صنيف بلوم للأهداف التعليمية .نيويورك:NY ،
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لوجنمان .ن�سخة حمدثة من ت�صنيف بلوم ( )1956للأهداف التعليمية؛ ن�سخة �أكرث �شيوعا من �إ�صدار بلوم.
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