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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

تقنيات تقييم المقرر الدراسي

تقنيات تقييم المقرر الدراسي

تخيل �ل�شيناريو �لتايل. تقوم بتدري�س مقرر در��شي لعدة �أ�شابيع ويظهر طالبك يقظة وم�شاركة باملقرر. 

لهم.  تقدمها  �لتي  �لنكات  على  و�ل�شحك  �ملنا�شبة  �لأماكن  يف  باجللو�س  �لطالب  يقوم  �ملحا�شرة،  وخالل 

عندما كنت ت�شاأل �إذ� كان لأي منهم �أ�شئلة، ل �أحد منهم يرفع يده. وعند �شوؤ�لهم عما �إذ� كانو� على ��شتعد�د 

لالنتقال �إىل �ملو�شوع �لتايل، فاإنهم ي�شريو� بالإيجاب. عندما ي�شتف�شر �أحد �لزمالء حول �لف�شل �لدر��شي 

و�ملقرر، فاأنت تقول لهم �إنها ت�شري ب�شكل ر�ئع، و�لطالب يتعلمون �لكثري. ثم جاء موعد �لختبار �لأول وقد كان 

�أد�ء �لطالب �شعيفا. معظم �لطالب بالف�شل يح�شلون على عالمات منخف�شة. كيف ميكن �أن يكون هذ�؟ 

ل ميكن �أن يكون �لتعليم �خلا�س، و�لذي كان و��شحا �أنه فعال بر�أي �لطالب. بدل من ذلك، كنت �أبحث عن 

تف�شري�ت تتمثل يف �إعد�د �لطالب لالختبار وقدر�تهم �لإدر�كية. كما ميكنك �لنتقال �إىل �لق�شم �لتايل من 

�ملادة �لعلمية، حيث �إنك ت�شعر بخيبة �لأمل مع هذ� �ل�شف �لدر��شي. �ل�شيناريو �أعاله يو�شح �أحد �لف�شول 

ي�شتخدم ع�شو  �أد�ء �لطالب.  للح�شول على معلومات دقيقة حول  �لأ�شتاذ حتى �ختبار ر�شمي  �نتظر  حيث 

هيئة �لتدري�س �ل�شتجابات �للفظية وغري �للفظية لطرق �لتدري�س كموؤ�شر على تعلم �لطالب. مل يكن حتى 

�لختبار �لأول يدرك ع�شو هيئة �لتدري�س � �أن �لتدري�س �خلا�س به رمبا مل يكن فعال حتى بعد كل �شيء. �لآن 

هي كذلك يف �ملدى وبب�شاطة من خالل در��شة �ملو�شوع ، فاإن �لطالب ل يح�شلون على �لقدر �ملنا�شب من 

�ملعرفة و�ملهار�ت. لالأ�شف، هذ� �ل�شيناريو �أمر �شائع جد� يف جمال �لتعليم �لعايل. ومع ذلك، كمدر�شني، لدينا 

�ل�شرت�تيجيات �لرتبوية �لتي يف حوزتنا لي�شاعدنا على جتنب هذ� �لو�شع. وي�شار �إىل هذه �ل�شرت�تيجيات 

�ملجربة و�حلقيقية با�شم تقنيات تقييم �لف�شول )كات�س(.
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تقنيات تقييم المقرر الدراسي

ما هي تقنيات تقييم الفصول الدراسية؟

CATs هي ق�شرية وخمت�شرة، هي متارين غري معتمدة تهدف �إىل تقييم فهم �لطالب من �ملو�د 

�ملعلمني ب�شرعة ملا يفعله �لطالب وما ل يفهمون، ونتيجة لذلك، ميكنهم  لتقييم  �إنها ت�شمح  �لدر��شية. 

تعديل �أ�شاليب تدري�شهم. يف �ل�شياق نف�شه، فاإن CATs تعطي للطالب �لفر�شة لإظهار �مل�شتوى �خلا�س 

بهم من �لفهم للمقرر، وبالتايل ي�شاعد على �لق�شاء على ما ي�شمى “وهم �لفهم” )�شفينيكي ماكيت�شي، 

�أن  CATs ميكن  فاإن  �لدر��شي،  باملقرر  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعارف  تقييم   �إىل  بالإ�شافة   .)190 2011، �س 

حمددة  تعليمات  على  �لطالب  فعل  ردود  لقيا�س  �أو  بالطالب  �خلا�شة  و�لقيم  �ملو�قف  ملعرفة  ت�شتخدم 

�لف�شل  �إىل  �لن�شط  �لتعلم  عن�شر  دمج  يف  تتمثل  �إ�شافية  فائدة  لها   CATs  .)1999 وبانتا،  )بالومبا 

�لدر��شي. وبالتايل تكون منظمة تنظيما جيد�  وميكن �أن تعزز �لتعلم )لومان، 1995؛ ماكيت�شي، 2002(، 

لتاأخذ  ، و�لتعلم �لأكرث ثباتا يف ذهن �لطالب  �لتعلم �لن�شط  �أ�شكال  �إعادة �شكل من  �إىل  وهناك حاجة 

مكانا منا�شبا )هالبرين وحائل، 2003(. �إذ� ما ��شتخدمت CATs مبهارة، فاإنه ميكن حتول �ملحا�شرة 

�لتقليدية �إىل حما�شرة تفاعلية. يف هذ� �لكتيب لن تقدم قائمة �شاملة من CATs. لذلك، فاأنا �أ�شجعكم 

 50 كتابهم  ي�شف  للكات�س.  �لنهائي  �مل�شدر  وهما   ،)1993( و�ل�شليب  �جنيلو  خالل  �لت�شاور من  على 

كات�س مبا يف ذلك �قرت�حات لال�شتخد�م، و�لأمثلة من خمتلف �لتخ�ش�شات، مع �لتعليمات خطوة بخطوة 

، و�إيجابيات و�شلبيات كل منها، و�لأفكار للتكيف مع هذه �لتقنية. بدل من ذلك، �شاأذكر بع�شا من �أكرث 

�لتقنيات �ملطبقة على نطاق و��شع و�لتي هي مفيدة لفتح حما�شرة )�أو ق�شما جديد� من �ملو�د(، وك�شر 

�ملحا�شرة جلعلها �أكرث تفاعلية، و�إغالق �أو تلخي�س جزء من �ملادة �لعلمية. �شاأذكر �أي�شا �لكات�س �لتي 

و�لتفكري  �لإبد�عي،  و�لتفكري  �ملو�د،  تطبيق  وحتديد�   ، �لعايل  �لرتتيب  ذ�ت  �لتفكري  مهار�ت  ت�شتهدف 

�لناقد. �أول، دعونا ن�شتك�شف عدد قليل من �لفرت��شات �خلا�شة  بتقييم �لف�شول �لدر��شية.

افتراضات تقنيات تقييم الفصول

باأن �لتدري�س  CATs يف �شف در��شي، �جنيلو و�ل�شليب )1993( يجادلن  للـ  �أ�شلي  �أجل دمج  من 

يجب �أن يكون حموره �لتعلم وينبغي �أن يكون هذ� �لتقييم تكويني، يف وقت مبكر، وم�شتمر. 

�لتدري�س يجب �أن يكون متو�شطا �أو متمركز� نحو �لتعلم

ما  ونكمل  حلظة  فالنتوقف  �لتدري�س.  �إطار  �شمن  تدخل  �أن  يجب  فعالية،  �أكرث   CATs تكون  حتى 

يلي: �ملعلم هو _____. كيف ميكن �إكمال هذه �جلملة؟ مدرب؟ معلم؟ حكم؟ رئي�س؟ كل 

�شلوكنا  �لنماذج حترك  نتعلم ذلك( وهذه  �أننا مل  �إذ�  و�لتعلم )حتى  �لتعليم  لديه كناية عن  و�حد منا 
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تقنيات تقييم المقرر الدراسي

يف �لف�شول �لدر��شية. على �شبيل �ملثال: ما مل ي�شمن �لأ�شتاذ  نوعا من  �لدعم )ولي�س جمرد تطبيق 

قو�عد( فاإن فكرة ��شتخد�م CAT قد تف�شل. �ل�شتعارة �لتقليدية يف �لتدري�س ت�شتح�شر �شورة لنافورة 

)�ملعلم( تنفث �ملاء )�ملعرفة( يف دلو فارغ )�لطالب(. يتم ترتيب �لف�شول �لدر��شية عادة بطريقة تدعم 

هذ� �لنموذج، حيث �ملعلم يف خط �لهجوم يف حني �أن �لطالب حري�شون على �إكت�شاب �ملعرفة منه ب�شكل 

�أ�شا�شي. لالأ�شف، فاإن هذ� �لنهج �ملتمحور حول �ملعلم يوؤدي �إىل �لف�شول �لدر��شية �ل�شلبية حيث ل ميكن 

للطالب �مل�شاركة �أو تكون �مل�شاركة �شئيلة �أو معدومة )ماكجريجور، 1990(. لأنه ينظر �إىل ع�شو هيئة 

�لتدري�س و�لن�شو�س بو�شفها �مل�شادر �لوحيدة للمعرفة، و�لطالب لديهم �لقليل لت�شاهم يف تعلمهم. يف 

هذ� �لنموذج، كات�س ميكن ��شتخد�مها لإبالغ ع�شو هيئة �لتدري�س حول مدى فعاليته يف نقل �ملعلومات. 

�لنموذج �ملتمحور حول  �لتنمية �لفكرية. يف هذ�  �لنقي�س، تنظر يف �شورة طافو� �ملع�شكر- حريق  على 

�لرئي�شي  �ملعلم  دور  �لطالب.  لدى  و�لف�شول  و�لتطبيق،  و�لتفكري،  �لتحليل،  ي�شعلون  و�ملعلمون  �لطالب، 

هو توفري وتاأجيج �لإلهام للتعلم. هذ� �لنموذج ي�شجع  �لف�شول �لدر��شية �لن�شطة حيث حتول �لطالب 

للمعرفة )ماكجريجور،  و�أقر�نهم كم�شادر  �أنف�شهم  �مل�شاكل وم�شاركة  �إىل حل  �ل�شلبيني  �مل�شتمعني  من 

1990(. يف هذ� �لنموذج، كات�س ميكن �أن ي�شتخدم لإعطاء كل من �ملعلم و�لطالب �ملعلومات حول فهم 

�لطالب ملحتوى �ملقرر. يف كثري من �لوقت �ل�شابق، قد مت تدريب �لكثري منا يف �لنموذج �لذي يركز على 

�ملعلم، وياأخذ �لتحول �إىل بيئة تعليمية حمورها �لطالب جهد� و�عيا. حتويل �لف�شول �لدر��شية يحتاج منا 

�إىل حماذ�ة وتغيري مناذجنا �لعقلية �خلا�شة، و�لأهد�ف بطبيعة �حلال، و�أ�شاليب �لتدري�س يف �لف�شل 

�لعتبار  �ملقرر يف  و�أهد�ف  �ل�شتعار�ت �خلا�شة بك  �أن حتافظ على  وتقييم �لطالب. يجب  �لدر��شي، 

ونحن نبد�أ ��شتك�شاف �لكات�س على نحو �أكرث عمقا.

التقييم التكويني ينبغي أن يكون، في وقت مبكر، ومستمر

�شكريفني،  �ملثال:  �شبيل  )على  و�خلتامية  �لتكوينية  �لتقييمات  بني  �لتمييز  حول  �خلرب�ء  حديث 

تقييم  �إىل  يهدف  و�لذي  �لدرجات  ذ�ت  �ملهام  بع�س  �خلتامي  �لتقييم  وي�شمل   .)2005 تار��س،  1967؛ 

�أد�ء �لطالب وت�شري �إىل م�شتوى متكنهم من �ملادة �لعلمية للمقرر. وهو �لعالمة �أو �لدرجة �لتي يح�شلون 

عليها بالختبار�ت. يف �ملقابل، �لتقييم �لتكويني هو عادة ل يحمل عالمات للتكليفات �لتي يتم تقييمها 

وهي فقط لأغر��س توفري �لتغذية �ملرتدة. ردود فعل �لطالب على �ملعلم ي�شمح بتعديل �أ�شاليب �لتدري�س 

ملعاجلة بع�س �لأمور �لالزمة للطالب. وباملثل، وردود �لفعل للطالب متكنهم من �لتعرف على ما يتقنوه 

بالفعل وما ينبغي �أن يركزو� عليه �ملزيد من �لهتمام. من �لو��شح، �إذ� مت �هتمام �ملعلم باإعطاء �لطالب 
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تقنيات تقييم المقرر الدراسي

ردود �لفعل �لتكويني، فمن �ملهم �أن تبد�أ هذه �لعملية يف �لف�شل �لدر��شي يف وقت مبكر ومو��شلة ذلك 

على �أ�شا�س منتظم )كل �أ�شبوع(. كل من �لكات�س �لتي تو�شف �أدناه هي �لكات�س �خلا�شة بكل من �جنيلو 

و�ل�شليب )1993(.

CATs المفيدة لبداية الفصل الدراسي

 جم�س املعارف ال�سابقة

 لبدء حما�شرة عن مو�شوع جديد، غالبا ما يكون من �ملفيد �أن نعرف خلفيات �لطالب فيما يتعلق 

بهذ� �ملو�شوع. وهذ� هو، هل هم بالفعل على در�ية به؟ �أو �أنه جديد بالن�شبة لهم؟ وهل لديهم بالفعل بع�س 

�لتحيز�ت �أو �ملو�قف حول �ملو�شوع؟ هذ� �لنوع من �ملعلومات، و�لذي يكمن معرفته من �لطالب من خالل 

��شتبانة �لتحقيق عن �خللفية، ميكن �أن ت�شاعد �ملعلمني �أن يعرفو� من �أين تبد�أ درو�شهم وميكن �أن ت�شاعد 

يف ت�شهيل �ملناق�شة. يف هذه �لتقنية، يقوم �ملعلمون بت�شميم و�إد�رة �مل�شوحات �لوجيزة جلمع �ملعلومات 

ذ�ت �ل�شلة قبل بد�ية �ملحا�شرة. وهذه �لدر��شات ميكن �لقيام بها على نحو ر�شمي �أو غري ر�شمي كما 

تريد. ميكنك �إعد�د ورقة )�أو �مل�شح �لإلكرتوين(، ويتاألف من �لختيار من متعدد �أو �أ�شئلة مفتوحة. �أو هل 

ميكن �أن ن�شاأل ملجرد رفع �لأيدي على �أ�شئلة ت�شاأل �شفهيا. للمعلمني تقدم من �لناحية �لتكنولوجية، وميكن 

�إجر�ء حتقيقات �ملعرفة �خللفية من خالل نظام ��شتجابة �لطالب )�أي “�لأفر��س”(. و�ملفتاح هو معرفة 

�أين خرب�ت طالبك من مو�شوع �ملحا�شرة و�شبط  �ملحا�شرة وفقا لذلك. على �شبيل �ملثال: عند تقدمي 

ور�س عمل حول كات�س �أبد�أ ب�شوؤ�ل �مل�شاركني عن كم ونوع كات�س �لتي ي�شتخدمونها بالفعل. �إذ� ذكر �جلميع 

با�شتخد�م جم�شات �ملعرفة �خللفية، فمن �ملرجح تقليل هذ� �جلزء من �لعر�س �لذي �أقدمه. يف �ملقابل، 

�إذ� كان رد �جلميع مع “ما هو CAT؟” فمن �ملحتمل ق�شاء �ملزيد من �لوقت نغطي بع�س �لأ�شا�شيات يف 

تقييم �لطالب. حتقيقات �ملعرفة  �خللفية ل تقت�شر على جمرد تقييم  �لطالب على ما يعرفون بالفعل، 

فهي مفيدة �أي�شا للح�شول على قر�ءة حول كيف ي�شعر �لطالب. يف بع�س �حلالت، ميكن �أن تكون هذه 

�ملعلومات مفيدة للمعلمني. على �شبيل �ملثال: معرفة �لطالب حول �لق�شايا �ملثرية للجدل مثل: �لنتحار 

مب�شاعدة قد ت�شاعد �ملعلم ت�شهيل �ملناق�شة يف �ل�شف يف �لأخالق �لطبية . 

فح�س االعتقاد اخلاطئ /االعتقاد ال�سابق

قبل  �لطالب  يعرفه  ما  حول  مبعلومات  �ملدر�شني  متد  �لطالب  خلفية  ومعرفة  �لتحقيق  �أن  حني  يف 

�لطالب  كان  �إذ�  ما  للمعلمني معرفة  ي�شمح  �ل�شابق  و�لعتقاد  �لعتقاد �خلاطئ /  فاختبار  �ملحا�شرة، 

لديهم معرفة م�شبقة �أو معتقد�ت قد تتد�خل مع �لتعلم. تبدو عملية �شهلة حيث يطلب من �لطالب حول 
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للتعلم  لديهم  تكون  �أية عو�ئق قد  للك�شف عن  �لغر�س هو  �ملادية، ولكن  �لطبقة  لتغطي  �مل�شبقة  �ملعرفة 

ب�شبب معلومات خاطئة �أو معتقد�ت غري منا�شبة. هذ� �لكات�س يكون مفيد� ب�شكل خا�س يف �شفوف حيث 

�أو �لالهوت. و�شف �جنيلو و�ل�شليب  عقد �لطالب �ملو�قف �ملتاأ�شلة مثل: علم �لجتماع، وعلم �لنف�س، 

قبل  ما  �أمريكا  حول  �لطالب  معتقد�ت  تقييم  خالل  من  �حل�شة  يبد�أ  �لذي  �لتاريخ  مدر�س   )1993(

كولومبو�س. ي�شاأل �لطالب لالإ�شارة �إىل كيفية معي�شة �لعديد من �لنا�س يف �أمريكا �ل�شمالية عام 1491، 

�إجابات �لطالب تختلف على  �إىل متى لو كانو� هناك، وما حتقق لهم خالل ذلك �لوقت؟. بالطبع فاإن 

نطاق و��شع و�أنها تاأتي �إىل �إدر�ك �أن �لكثري مما يعرفونه عن هذ� �ملو�شوع تقوم على �لقو�لب �لنمطية �أو 

�لفرت��شات. هذ� �لإدر�ك ميهد �لطريق لهم للبدء يف عملية �لتعلم.

الكاتس المفيدة لفحص تعلم الطالب خالل الفصل الدراسي

فكر - زاوج - �سارك

و�ملز�وجة  �لفردي  �لتفكري  هي  و��شع  نطاق  على  للتطبيق  وقابلة  فائدة  �لأكرث  �لكات�س  من  و�حدة 

و�مل�شاركة. يف هذه �لتقنية، يقوم �ملعلمون بت�شكيل �شوؤ�ل للطالب، ويعطي لهم �لوقت للتفكري يف �لأمر، 

ويطلب منهم تبادل �لأفكار مع �ل�شريك �أو �لزميل. ميكن للمعلم �أن ي�شاأل ما �إذ� كان هناك �أي م�شاكل، 

خماوف، عن �لأ�شئلة �لتي ن�شاأت �أو ميكن �أن يطلب ع�شو�ئيا عدد قليل من �أزو�ج �لطالب �مل�شاركة لبع�شهم 

�لبع�س وتبادل �أفكارهم. يوفر هذ� الCAT فر�شة مثالية لتفريق حما�شرة �إىل �أجز�ء مع �إ�شر�ك �لطالب 

يف �لن�شاط كما ميكن ت�شليط �ل�شوء ومنع �للب�س �أو �شوء �لفهم لدى �لطالب، و�لعملية كلها ت�شتغرق فرتة 

للنظر فيها.  لتوجيه �لطالب  �أي �شيء منا�شب  ��شتخد�م  للمعلمني  للتنفيذ. ميكن  ن�شبيا  زمنية ق�شرية 

ميكن ملعلمي �لريا�شيات ت�شكيل م�شاألة �شعبة متعددة �خليار�ت �لتي تتطلب ح�شابات، ثم يعمل �لطالب 

ب�شكل فردي، ثم مقارنة �لأجوبة مع �شريكهم، ومن ثم �تخاذ �أ�شئلة من باقي �لف�شل �لدر��شي. وباملثل، 

يف مقرر علم �لنف�س، لقد طلبت من �لطالب �شرح �شلوك معني با�شتخد�م �ملناظري �لنف�شية �ملعا�شرة. 

للطالب �لأمثلة �لفردية �خلا�شة بهم ، ثم يقارنونها مع �أمثلة �شركائهن، ومن ثم �ملناق�شة مع جمموعة 

بالف�شل �لدر��شي بالنهاية. �لأ�شئلة �لتي ميكن �أن ت�شكل لبدء �لعملية ل حدود لها، وميكن �أن ترت�وح من 

�لأ�شئلة �ملو�شوعية �إىل �أ�شئلة �إبد�ء �لر�أي، وهذ� يتوقف على طبيعة �ملقرر �لدر��شي.

اأخرب �سريكك 

هناكCAT �شريع و�شهل �لتح�شري ياأخذ �لقليل من �لإعد�د من جانب �لأ�شتاذ وهو �أن تخرب زميلك 

�مل�شارك بجو�رك بالف�شل، وهي تقنية ميكن �أن تكون مفيدة خا�شة عندما تكون �ملعلومات معقدة ومف�شلة. 
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 X يقوم �ملعلمون برتتيب �لطالب يف �أزو�ج ويطلب من �شريك على �لي�شار ل�شرح CATشتخد�م هذ� �لـ��

يف حني �أن �ل�شريك على �ليمني �أن ي�شرح ويف�شر Y. على �شبيل �ملثال: يف مقرر �لبيولوجيا، �ل�شريك على 

�لي�شار �شوف ي�شرح )من خالل فهمه �ل�شخ�شي للمو�شوع ( عملية �لنتقال �لع�شبي لل�شريك على �ليمني. 

�لي�شار. عند تغطية  لل�شريك على  �لعمل  �إمكانات  ي�شرح  �ليمني �شوف  �ل�شريك على  فاإن  يف وقت لحق 

�لت�شاميم �لتجريبية يف طرق �لبحث، �طلب من �ل�شريك على �لي�شار �شرح ت�شميم �لتد�بري �ملتكررة يف 

حني �أن �لآخر  على �ليمني يو�شح مو�زية. مرة �أخرى، ميكنك تقدمي �أي موجه لجناز هذه �لعملية �لتي 

�أهد�ف حمددة باملقرر. مثل: �لكات�س لأخرى، طريقة �أخرب �شريكك ت�شمح للمعلمني حتديد  طاملا تلبي 

م�شادر �شوء �لفهم �أو �للب�س لدى �لطالب. ومع ذلك، فاإن هذ� �لـCAT له فائدة �إ�شافية تتمثل يف ت�شجيع 

�لطالب على روؤية �أنف�شهم و�أقر�نهم كم�شادر للمعرفة.

CATs  مفيدة إلنهاء جيد للفصل الدراسي أو موضوع

 Muddiest Point النقطة ال�سعبة باملحا�سرة

يف نهاية حما�شرة �أو ق�شم من �ملنهج، ميكن للمدر�شني �ل�شتفادة من �لنقطة �ل�شعبة كو�شيلة لتقييم 

�أجز�ء �لرتباك �ملتبقية لدى �لطالب بعد �ل�شرح. �شهولة هذ� �لأ�شلوب توؤكد فائدته؛ �أنها فعالة ب�شكل ل 

ي�شدق. بب�شاطة عن طريق طرح �ل�شوؤ�ل �لتايل: »ماذ� كانت �لنقطة �ل�شعبة يف هذه �ملحا�شرة / �لقر�ءة 

�لطالب  ويقوم  لإ�شالح  نقاط  بك�شف  �لتدري�س  هيئة  �ع�شو  يقوم  �لخ.؟« حيث   / �لحالة   / �ملناق�شة   /

كما  بهم(  �لتفكري �خلا�شة  ب�شاأن عمليات  �لطالب  تفكري  �ملعرفية )طريقة  ور�ء  ما  �ملهار�ت  مبمار�شة 

�أي ف�شل در��شي،  ��شتخد�مها يف  �ل�شعبة ميكن  و�لنقطة  �لتي ل يفهمونها.  �ملعلومات  وتو�شيح  حتديد 

ولكن من �ملفيد خا�شة يف �ل�شفوف �لكبرية حيث هم �أقل عر�شة للتحدث مع بع�شهم عند �خللط بني 

�لطالب. �إذ� مت جمعها يف نهاية �حل�شة �لدر��شية، ميكن للمعلمني بد�ية �ملقرر �ملقبل من خالل �إز�لة 

بع�س �ملفاهيم و�لق�شايا، �أو �لأفكار �لتي ل يفهما طالبهم جيد�. ميكنك �أي�شا ��شتخد�م تقنية �لتفكري 

�لفردي �لزوجي و�جلماعي كاأ�شلوب يف تو�شيح بع�س �لنقاط �ل�شعبة  عن �ملقرر �لر��شي.

الورقة لدقيقة 

�أ�شلوب �آخر يتطلب كفاءة �أقل يف �لطاقة من �ملدر�شني، ويوفر �لكثري من �ملعلومات حول ما يتعلمه 

�أهم  �لتقنية، يطرح �ملدر�شون ن�شخة مكتوب عليها »ما هو  �لورقة لدقيقة. مع هذه  �أ�شلوب  �لطالب هو 

وجيزة  للطالب فرتة  و�شيكون  لديك؟«  تز�ل  ل  �لتي  �لأ�شئلة  »ما هي  و  �ليوم؟«  �ل�شف  تعلمته يف  �شيء 

لتدوين �ل�شتجابات قبل مغادرة �لقاعات �لدر��شية. مثل: �لنقطة �ل�شعبة و�ملعلمون قادرون على معرفة 
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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير

تقنيات تقييم المقرر الدراسي

�ملعلمني  �إبالغ  تتمثل يف  �إ�شافية  فائدة  ل ميلك  لكنه  �لرتباك،  م�شرتكة من  مناطق  كان هناك  �إذ�  ما 

حول ما يجده �لطالب مهما. لذ� ناأمل، �أن تقارير �لطالب و�أهم �لق�شايا �لتي تعلموها يف �ل�شف تطابق 

�أهد�ف �ملعلم. و�إن مل يكن، فيجب �إجر�ء �لتعديالت. كما هو �حلال مع �لنقطة �ل�شعبة، ميكن �أن تتوفر 

�أخرى،  109(. مرة  2005، �س  )�أور،  �ملقبل«  �لأ�شبوع  �ملحا�شرة يف  لبد�ية  »تكون منطلقا  �أور�ق دقيقة 

هذ� �لأ�شلوب ي�شجع �لطالب على ��شتخد�م مهار�تهم ور�ء �ملعرفية يف تقييم ما تعلموه وما مل يتعلموه. 

كما �أنه ي�شاعد يف فهم مفاهيم �أكرب من تفا�شيل �أ�شغر . دعونا نتحول �لآن �إىل �لكات�س �لتي هي مفيدة 

ل�شتهد�ف مهار�ت �لتفكري �لعليا كما مت حتديدها بو��شطة �جنيلو و�ل�شليب )1993(.

طرق الكاتس المفيدة لتدريس تطبيقات المواد

اإعادة ال�سياغة 

نحن كمعلمني غالبا ما نرغب من �لطالب جتاوز �لفهم و�لذهاب �إىل ما بعد م�شتوى �لفهم �ل�شطحي 

؛كما نريدهم �أن يكونو� قادرين على   تطبيقه على جمموعة متنوعة من �حلالت �لعملية. طريقة و�حدة جيدة 

لتقييم ما �إذ� كان ميكن للطالب �إعادة �شياغة �ملفاهيم جلمهور حمدد، بدًل من حتقيق �ملهارة ب�شكل مبا�شر. 

من �أجل ��شتكمال �إعادة �ل�شياغة �ملوجهة، يجب على �لطالب فهم �ملو�د مب�شتوى يتيح لهم �لتو��شل ب�شكل 

و��شح و�لتعبري عنها بدقة. على �شبيل �ملثال: �لكيميائي قد ي�شاأل �لطالب لإعادة �شياغة �ملبادئ �لكامنة ور�ء 

�لرو�بط �لكيميائية ل�شخ�س �آخر، يقول �بن �شقيق �لبالغ من �لعمر 7 �شنو�ت. �أو، يف علم �لجتماع قد ت�شاأل 

�لطالب لإعادة �شياغة جلدتهم، �لذي مل يذهب �أبد� �إىل �لكلية، �لعالقة بني �لدخل و�لطبقة �لجتماعية. 

يدفع هذ� �لتمرين �لطالب لر�شد م�شتو�هم يف فهم �ملفاهيم وتطبيقها يف �شيناريوهات خمتلفة. بالإ�شافة 

�ىل ذلك، فاإنه من �لأن�شطة �لتي يتمتع بها �لطالب. عند ��شتخد�م �إعادة �ل�شياغة �ملوجهة، فمن �ملهم �أن 

يختار �ملعلمون �جلمهور �ملنا�شب . تاأكد �أنه لي�س من �ل�شهل جد�، ولكن �أي�شا ميكن �أن يتم يف �إطار زمني 

معقول باأي م�شتوى طالب يف �ملقرر �لدر��شي )على �شبيل �ملثال: يطلب من �لطالب يف �ل�شنة �لأوىل �شرح 

�لديناميكا �حلر�رية �إىل �خلرب�ء يف هذ� �ملجال رمبا لي�شت مهمة معقولة(.

بطاقات التطبيق 

تقييم ملهار�ت  توجيه  �لتدري�س  �أو ظاهرة، يجب على ع�شو هيئة  �أو مفهوم،  تغطية نظرية معينة،  بعد 

بت�شليم  �لتدري�س  يقوم ع�شو هيئة  �لعلمية،  �ملادة  تغطية  بعد  �لتطبيق.  بطاقات  با�شتخد�م  وذلك  �لتطبيق 

بطاقات �لفهر�شة ويطلب من �لطالب كتابة تطبيق و�حد من و�قع �حلياة منا�شب ملا تعلموه للتو. بالطبع، 
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ميكن �أي�شا �أن يجرى هذ� �لن�شاط �إلكرتونيا عرب لوحة مناق�شة. مع هذه �لتقنية ميكن للمعلمني معرفة مدى 

جناح �لطالب على فهم وتطبيق مفاهيم �لرو�ية، يف حني �أن �لطالب قادرون على روؤية �لعامل �حلقيقي من 

�أهمية ما يتعلمونه. على �شبيل �ملثال: عندما تغطي �لذ�كرة يف مقرر علم �لنف�س �لرتبوي، قد يقدم ع�شو هيئة 

�لتدري�س �ملوجهات �لتالية. »وقد �أ�شار علماء �لنف�س كثري� بخ�شو�س �آثار« �أولوية »و« حد�ثة »على ��شتدعاء 

�ملعلومات. هذه �لآثار لها بع�س �لآثار �ملرتتبة على �لتدري�س و�لتعلم. وت�شري و�حدة �أو �ثنتني من هذه �لآثار 

237(. يف  1993، �س  و�ل�شليب،  »)�أجنلو  �ملحا�شرة.  با�شتخد�م طريقة  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  تطبيقات 

مثال �آخر، بعد �أن �أنهيت �لق�شم على �لكات�س �لتي هي جيدة لبد�ية �لف�شل �لدر��شي، قد �أطلب �مل�شاركة يف 

حلقة �لعمل ل�شرد تطبيقني من هذه �لكات�س يف و�حدة من ف�شولهم �لدر��شية. بعد جمع �ل�شتجابات، ميكن 

للمدر�شني )�أو قادة ور�شة �لعمل( ��شتخد�مها �أ�شا�شا للمناق�شة �ل�شفية و�إز�لة �أي �شوء تطبيق. 

CATs مفيدة لتشجيع التفكير اإلبداعي

جملة واحدة  كملخ�س 

�لتوليف ومهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى  �أهد�ف �لتعليم �خلا�س مبقررك هو ت�شجيع  �أحد  �إذ� كان 

�لطالب، فاإن �مللخ�س بجملة و�حدة هي تقنية مفيدة. مع هذه �لتقنية ي�شاأل �ملعلم �لطالب عن �لإجابة 

p.183(. ذلك   ،1993 “من يفعل ماذ� ملن ومتى و�أين وكيف، وملاذ�؟” )�أجنلو و�ل�شليب،  عن �ل�شوؤ�ل 

يتطلب من �لطالب تلخي�س �ملو�د باإيجاز وبجملة و�حدة. �إنها مهمة معقدة وتتطلب من �لطالب فهم، 

وتطبيق، و�لإبد�ع يف تو�شيح �ملو�د �لدر��شية. �إنها لي�شت �شهلة، ولكن ميكن للطالب �لقيام بذلك �إذ� كان 

لديهم فهم عميق للمادة. على �شبيل �ملثال: ماذ� لو طلبت منك، و�أنت �لقارئ، كتابة جملة و�حدة موجزة 

�خللفية  جم�شات  ��شتخدمو�  )�لذين(  �ملعلمني  يكون:  قد  �ملنا�شب  و�لرد  �خللفية.  معرفة  من  للتحقق 

�ملعرفية )ما( على �لطالب )منهم( يف بد�ية �لدرجة )متى( يف �لف�شول �لدر��شية )حيث( من خالل 

�شوؤ�لهم عما يعرفونه بالفعل عن مو�شوع )كيف( لتعديل �أ�شاليب تدري�شهم )ملاذ�(. عند ��شتخد�م هذه 

�لتقنية، وجد �أنه من �ملفيد �إعطاء �لطالب تلميحات عن طريق توفري �ملعلومات بالن�شبة لهم، خا�شة �إذ� 

كان �لأ�شلوب جديد�. دعونا نطلب منهم �أي�شا �لعمل على هذه �مللخ�شات يف �أزو�ج )كل طالبني معًا(. 

يح�شل �لطالب على نتيجة �أف�شل يف هذه �ملهمة مع �ملمار�شة. كما ذكرت، هذه �ملهمة قد تكون معقدة، 

لذلك تاأكد من �أنه ميكنك تلخي�س �ملو�د بنف�شك قبل تقدميها �إىل �لطالب.

املقارنات التقريبية

يقدم  �لتقريبية،  �ملقارنات  طريق  عن   .Y �إىل   X هو  كما   B �إىل   A هذ�:  مثل  �لأ�شا�شية  �ملقارنات 
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ع�شو هيئة �لتدري�س �لن�شف �لأول من هذ� �لت�شبيه )�أي A هو B( ويطلب من �لطالب لإكمال �لن�شف 

�لثاين )�أي X هو Y(. لإكمال هذه �ملهمة، يجب على �لطالب فهم �لعالقة �أول وتكون قادرة على تطبيقه 

من �أجل خلق �لعالقة �لثانية. على هذ� �لنحو، هذه �لتقنية ميكن من خاللها تقييم �لفهم، و�لتطبيق، 

�لر�شالة هي مقال  بيان  �لتالية:  �أن يوفر �ملطالبة  للمدر�س  �ملثال: ميكن  �لإبد�عي. على �شبيل  و�لتفكري 

ترغب يف  كنت  �إذ�  �لتوجيه  تقدمي مزيد من  �أي�شا  كما هو ____. ميكنك   ____

ذلك. مثل: جني �أو�شنت هي �لرو�ية �لإجنليزية تكون ____ هو �لرو�ية �لعربية. �أنت وطالبك 

ميكنكم �حل�شول على بع�س �ملتعة مع �ملقارنات �لتقريبية ما د�مت �ملطالبات و��شحة وقابلة للتنفيذ.

CATs مفيدة لتحسين مهارات التفكير النقدي

ت�سنيف ال�سبكات 

من  يتطلب  �ل�شبكات  وت�شنيف  �أكو�م،  �أو  قطع  يف  �ملعلومات  فرز  فهو  �ملكتوبة  بالن�شخة  هو  كما 

�لطالب تنظيم �ملعلومات باملقرر. يقدم �ملعلمون للطالب �شبكة حتتوي على �ثنني �أو ثالث فئات وقائمة 

�مل�شطلحات خمتلفة و�ل�شور و�ملفاهيم و�ملعادلت، �إلخ.  يقوم �لطالب بتنظيم �لقائمة عن طريق و�شع 

خطوط �شمن �لفئة ذ�ت �ل�شلة يف فرتة زمنية حمددة. من �أجل �إمتام هذه �ملهمة، يجب على �لطالب 

�لتفكري  مهار�ت  ممار�شة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شلة.  ذ�ت  �لعالقات  وحتديد  للمو�د  �لهرمية  �لطبيعة  فهم 

�لناقد، فهذ� �لأ�شلوب يوفر ب�شرعة لكل من �ملعلمني و�لطالب �ملعلومات حول ما فهمه �لطالب. ت�شنيف 

�ل�شبكات ب�شيط وميكن �أن تدرج يف معظم �لف�شول �لدر��شية، كما هو �حلال مع غريها من �لتقنيات، 

�أ�شلوب فكر - ز�وج - �شارك مع  �أن يكون �لطالب مقارنة �ل�شبكات �خلا�شة بهم با�شتخد�م  هل ميكن 

زمالئه. �أحيانا يكون هدف �ملعلم هو �لتاأكيد على تعقيد ق�شية ما، ومل�شاعدة �لطالب على �لعرت�ف �أنه 

يف بع�س �لأحيان ل توجد �إجابات �شحيحة �أو خاطئة. �لختيار �لإيجابي �أو �ل�شلبي مع �ل�شبكة ميكن �أن 

تكون مفيدة يف تقييم هذ� �لهدف. كما قد يتبادر �إىل ذهنك، مع هذه �لتقنية ميكن للطالب بب�شاطة �شرد 

�إيجابيات / �شلبيات، ومز�يا / عيوب، �أو �لفو�ئد / �لتكاليف يف مو�شوع �لدر��شة مبتناول �ليد. توفر هذه 

�لقو�ئم موؤ�شر� على مدى عمق فهم �لطالب وحتليل �ملعلومات. هذه �لتقنيات تعمل ب�شكل جيد جد� يف 

مقرر�ت �لعلوم �لإن�شانية �أو �لعلوم �لجتماعية ، ولكن ميكن �أي�شا �أن تطبق على �لعديد من �لتخ�ش�شات. 

على �شبيل �ملثال: يف مقرر�ت �أخالقيات علم �لأحياء، ميكن للطالب �إن�شاء قائمة من �إيجابيات و�شلبيات 

م�شروع �جلينوم �لب�شري �أو من �أبحاث �خلاليا �جلذعية. يف مقرر �لإر�شاد، ميكن للطالب �شرد �إيجابيات 

حمددة  �شخ�شية  �شلبيات  �أو  �إيجابيات  �شرد  للطالب  ميكن  �لآد�ب،  مقرر  يف  �مل�شورة.  تقنية  و�شلبيات 
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حتت �إجر�ء�ت وظروف معينة )على �شبيل �ملثال: �نتقام هاملت من كلوديو�س(. لأن �لعديد من �لطالب 

ي�شتخدمون قو�ئم �لتاأييد و�ملعار�شة يف �شنع قر�ر�تهم باأنف�شهم، وهذ� �لأ�شلوب هو خطوة �أوىل جيدة يف 

م�شاعدة �لطالب على �لتفكري ب�شكل نقدي حول �ملو�د �لأكادميية.

البدء في العمل مع تقنيات تقييم الفصول

عر�شت �جنيلو و�ل�شليب )1993( �لقرت�حات �لتالية لدمج �لكات�س يف �لف�شول �لدر��شية. �أول، �إذ� 

كان �لأ�شلوب ل يروق لك، ل ت�شتخدمه. يجب �أن تتطابق �أ�شاليب �لتدري�س مع �شخ�شيتك، منط تدري�شك، 

�ملتعددة  �لعو�مل  وهذه  طالبك.  عن  ناهيك  �حلال،  بطبيعة  �لتعليمية  و�لأهد�ف  �لأكادميي،  و�لن�شباط 

جتعلنا فريدين يف كل �لف�شول �لدر��شية. �إذ� حاولت فر�س تقنية، فاإن �لطالب �شوف يعرفون وقد ل تكون 

�أو �ثنني من �لكات�س هنا بالكتيب  ولحظ كيف تعمل.  �لثانية، �بد�أ �شغريً�. �بد�أ با�شتخد�م و�حد  فعالة. 

�دمج ببطء �لكات�س يف �أ�شلوب �لتدري�س �خلا�س بك و�لتي يرتدد �شد�ها معك. �لثالث، كن �جتماعيا مع 

�أن  تاأمل  ��شرح ملاذ� تقدرها لهم وما كنت  �لتقنيات،  �إذ� كنت )�أو طالبك( جديدين على هذه  �لطالب. 

تك�شب من حيث تي�شري تعلمهم. �أخري�، ��شمح مبزيد من �لوقت �أكرث مما كنت تعتقد �أنك �شتحتاج لتطبيق 

�لكات�س. �شحيح �أنه قد يكون لديك وقتا �أقل لإلقاء حما�شرة، ولكن تذكر �أنك حتتاج لتقدمي �ملزيد من �لوقت 

للطالب للتعلم. �أنه من �ملغري �لتفكري �أنك تغطي �أقل حمتوى من خالل �ملحا�شرة، فاإن �لطالب ل يتعلمون 

بنف�س �لقدر، ولكن �لكات�س �شوف  يقوم بت�شجيع �ملناق�شة وتقدميهم �إىل ق�شايا ب�شيطة حتتاج �إىل تو�شيح. 

ونتيجة لذلك، ميكن للطالب معرفة �ملزيد من خالل �مل�شاركة يف هذه �لأن�شطة بدل من �ل�شتماع  ب�شلبية 

�إىل جميع �لكلمات �لتي تتحدثها ب�شوت عال يف �ملحا�شرة. يجب �أن تاأخذ يف �لعتبار �أن ��شتخد�م �لكات�س 

يتطلب بفعالية عملية من ثالث خطو�ت. �أول يجب �أن تخطط ل�شتخد�م هذه �لتقنية. ما هي �أهد�فك؟ �أي 

نوع من �لكات�س �شوف ت�شتخدم؟ ملاذ�؟ كيف �شتتدفق خالل وقت �حل�شة �لدر��شية؟ بعدها، ميكنك تنفيذ 

�لكات�س. ل �أ�شعر ب�شبط �لنف�س من قبل �لأو�شاف �ل�شابقة. بدل من ذلك، ��شتخدمها كدليل عند جتربة كل 

تقنية جلعلها فعالة يف �لتدري�س . معظم هذه �لتقنيات من �لكات�س ميكن تكييفها و��شتخد�مها ب�شهولة من 

خالل تن�شيق عرب �لإنرتنت �أو مقرر هجني. �أخري�، يجب �أن يكون هناك ��شتجابة على �ملعلومات �لتي حت�شل 

عليها من �لتقييم. وهذ� هو، يجب �أن تتاأكد من »�إغالق �حللقة« )�أجنلو و�ل�شليب، 1993، �س 30(. هذه 

�خلطوة �لأخرية هي �حلا�شمة يف جعل هذه �لتطبيقات فعالة بالن�شبة لك ولطالبك. مع �شرورة �أخذ هذه 

�خلطو�ت يف �لعتبار، �أهيب بكم �أن تبد�أ ��شتك�شاف فائدة �لكات�س )وغريها( يف �شفك �لدر��شي. �عتقد 

�أنك �شوف جتدها جتربة جمزية حترك �شفك �لدر��شي نحو بيئة  ن�شطة وتركز على �لطالب.
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الملخص

�ملو�د  من  �لطالب  فهم  تقييم  �إىل  تهدف  معتمدة  غري  متارين  باخت�شار  هي   CATs �لكات�س   •
�لدر��شية. فهي مفيدة لكل من �ملعلمني و�لطالب، حيث تقيم ما يعرف �لطالب من �ملادة �لدر��شية وما 

ينبغي �أن يحدث من �إ�شالح وتطوير. كما �أنها تزيد من �لتعلم �لن�شط يف �لف�شول �لدر��شية. 

�لكات�س CATs ب�شكل جيد وفعال يف �لقاعات �لدر��شية، يجب �أن يكون ع�شو هيئة  دمج  �أجل  • من 
�لتدري�س متمحور� حول �لتعلم )بدل من �أن يكون متمحور� حول �لتدري�س(. وعالوة على ذلك، يجب �أن 

يفرت�س ع�شو هيئة �لتدري�س �أن �لتقييم يكون تكوينيًا، يف وقت مبكر، وم�شتمر.

و�لختبار  �لطالب  خلفية  ملعرفة  �لفح�س  و�حدة.  مرة  يف   CATs �لكات�س  من  �لعديد  هناك   •
�لدر��شي.  �لف�شل  بدء  ��شتخد�مها قبل  �لو�شائل �جليدة وميكن  �أو �لختيار �خلاطئ هي من  لالعتقاد 

بك  �خلا�شة  �ملحا�شرة  لتق�شيم  جيدة  تقنيات  هي  �لطالب  بني  و�مل�شاركة  و�ملز�وجة  �لفردي  �لتفكري 

لدقيقة  �لورقة  �أو  �لعوي�شة  �لنقطة  ي�شتخدم  �أن  لالأ�شتاذ  ميكن  �ل�شف،  ولإنهاء  تفاعلية.  �أكرث  وجعلها 

و�حدة للتاأكد من فهم �لطالب للمو�شوع. 

�إعادة  CATs لتقييم وت�شجيع �ملهار�ت �ملعرفية للطالب. وطرق  �لكات�س  ��شتخد�م  �أي�شا  ميكن   •
ولتعزيز  �لدر��شية.  �ملو�د  تطبيق  لتقييم  ��شتخد�مها  ميكن  جيدة  بطاقات  وتطبيق  �ملوجهة  �ل�شياغة 

يريد  �أحد  كان  �إذ�  مفيدً�.  يكون  �لت�شبيهي  و�لقيا�س  و�حدة  �لتلخي�س يف جملة  فاإن  �لإبد�عي،  �لتفكري 

ت�شجيع �لتفكري �لنقدي، فيمكنه ��شتخد�م �لت�شنيف و�لإيجابيات و�ل�شلبيات.

• ��شتخد�م �لتقنيات فقط �لتي تروق لك و�أدجمها يف �ملقرر �لدر��شي �لذي تدر�شه . و�شح للطالب 
CATs ب�شكل فعال  للـ  لتنفيذها.�ل�شتخد�م  �لوقت  �أحيانًا ملت�شع من  �لتقنيات. حتتاج  �لغر�س من هذه 

يتطلب عملية من ثالث خطو�ت. �أول يجب �أن تخطط لهذه �لتقنية. ثانيا، يجب تنفيذها. �أخري�، يجب 

�إغالق �حللقة من خالل �ل�شتجابة �إىل �ملعلومات �لتي تتك�شف لديك ومل يتم �إجنازها يف �لتطبيق.
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