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تصميم المقرر الدراسي الفعال

يتبع �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات بع�ض �إجراءات الت�صميم يف بناء املقرر الدرا�سي الذي
يدر�سونه :وحتى �إن مل يتبع بع�ض الإجراءات املحددة  ،فهذا يف حد ذاته �أحد الأ�ساليب التي ميكن
ا�ستخدامها .وي�شبه ذلك املوقف عندما ت�س�أل �شخ�صا �س�ؤا ًال ،فال يرد عليك �شفاهة ،فق�صور الرد هنا
يعد ردا يف حد ذاته .ويف هذا الف�صل �سوف يتم اقرتاح الآلية الأكرث فائدة يف ت�صميم املقرر الدرا�سي
والتي يتبعها ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي وال ترتك �أيا من العنا�صر املهمة يف الت�صميم لل�صدفة .
هناك العديد من الطرق املختلفة لت�صميم وبناء املقرر الدرا�سي (كالطريقة التقليدية والطريقة العك�سية
للت�صميم) ،ولكن هنالك بع�ض العنا�صر املعروفة وال�شائعة التي يجب �أن يتبعها ع�ضو هيئة التدري�س يف
ت�صميم املقرر الدرا�سي .والباحثون كما جاء يف بحوث منح التعليم والتعلم ) )SoTLرمبا يخلطون
�أو يعيدون ترتيب العنا�صر ب�أ�شكال خمتلفة ،ولكن العنا�صر الأ�سا�سية من ت�صميم املقرر الدرا�سي هي
الأهداف التعليمية ،اختيارات التدري�س املحتملة ،وعمليات تقييم تعلم الطالب .وعندما جتهز تلك
العنا�صر بطريقة جيدة ،ف�إن املنهج يكون جاهزا ويكون املقرر �صاحلا للبدء .وقبل احلديث عن تلك
العنا�صر الأ�سا�سية من ت�صميم املقرر الدرا�سي الفعال بهذا الكتيب ،فهناك بع�ض الأفكار املبدئية يجب
احلديث عنها وتو�ضيحها قبل البدء يف ت�صميم املقرر الدرا�سي.
�إن الت�صميم اجليد والفعال للمقرر الدرا�سي يجب �أن يحتوي على الأقل على خمرج تعليمي وا�ضح ،
�أو ما �سيتعلمه الطالب يف نهاية املقرر .وهذا املخرج التعليمي قد يبدو نظريا �سهال  ،ولكن ي�صعب قيا�سه
عمليا يف الواقع ،وقد يختلف من تخ�ص�ص �إىل �آخر� ،أو ح�سب م�ستوى الطالب وخرباتهم ،والرتكيز على
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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املعارف مقارنة باملهارات والقدرات وغري ذلك من املعايري .وقد �أعطى  Shavelson 2010تق�سيمات
مهمة بخ�صو�ص التعلم (القيا�سات املبا�شرة وغري املبا�شرة) ،الإجناز والرغبة يف التعلم .وبا�ستخدام
تعريف وا�ضح ،فقد عرف  Shavelsonالتعلم ب�أنه “على �سبيل املثال ،مو�ضحة بدرجات الرتخي�ص �أو
درجات قبول الطالب يف اجلامعة� ،أو درجات اللجان والهيئات التي تقي�س التفكري النقدي (تقييم تعلم
الطالب ،وقيا�س الكفاءة الأكادميية وتطورها).
ومن �آراء �شافل�سون يت�ضح �أن هذه القيا�سات غري املبا�شرة لقيا�س التعلم هي لي�ست كافية بدرجة
كبرية ،وعليه يجب على ع�ضو هيئة التدري�س ومن يعملون يف درا�سات التعليم والتعلم الت�أكد من قيا�س
(املخرجات املتوقعة ) و �أن يحققها الطالب من التعلم كي يتم ت�صميم مقررهم الدرا�سي بكفاءة عالية.
ولي�س مده�شا �أن ت�صوراتنا عن ت�صميم املقرر قد ت�صبح �أكرث ت�شعبا و�صعوبة .ماذا �إذا ما مت ت�صميم
املقرر بكفاءة عالية ،بينما مل يتم تدري�سه �أو تطبيقه بنف�س الكفاءة؟ فقرارات ت�صميم املقرر بكفاءة
عالية يجب �أن يكون مرتبطا مبخرجات التعلم املبا�شرة للطالب؛ لأن هناك بع�ض العوامل الأخرى قد
تعوق التنفيذ اجليد لبع�ض املقررات التي �صممت ب�شكل متميز .وحيث �إن الطالب يتم تقييمهم و�أع�ضاء
هيئة التدري�س يتم تقييم تدري�سهم للمقرر ،ف�إن كفاءة ت�صميم املقرر الدرا�سي يجب �أن تخترب با�ستخدام
بع�ض القيا�سات املرتبطة بع�ضو هيئة التدري�س �أو تقييم الطالب.
وقد ا�ستخدم ( )2010 Shavelsonتقييم التعلم كو�سيلة لو�صف التداخل بني كل من طرق التعلم
املبا�شر وغري املبا�شر .ولتو�ضيح هذا الأمر ،ف�إن قيا�سات تقومي الطالب يجب �أن تكون م�ستمرة ملعظم
الوقت و�إال ف�إنه من ال�صعوبة حتديد القيمة امل�ضافة لتعلم الطالب والرتباط ذلك مبا مت التخطيط له
من خمرجات تعليمية يجب �أن تتحقق وتغري من �سلوكهم التعليمي واملهني .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن تقييم
التدري�س الذي يقوم به الطالب يف نهاية الف�صل الدرا�سي مقيا�سا وداللة على تعلمهم .حتى و�إن �سئل
الطالب بت�سجيل نقاط تعلمهم ب�شكل �شخ�صي .وعليه ف�إن ت�صميم املقرر ميكن �أن يكون �أحد الأ�سئلة �أو
معايري التقييم مثل« :التعلم» مع �ضرورة تو�ضيح معناه جيدا للطالب .ويف العام  2003ف�إن  Fenkقد
ناق�ش الأفكار املتعلقة بتفاعل كل من ع�ضو هيئة التدري�س مع طالبه ،و�إدارة املقرر الدرا�سي ،وت�صميم
طرق التدري�س ك�أحد م�صطلحات تطوير ع�ضو هيئة التدري�س .والعديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم
ت�صور �أو ر�ؤية وا�ضحة عن �إدارة املقرر ومواعيد االختبارات وتقييم الطالب خالل الف�صل الدرا�سي .وعلى
الرغم من �أن بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س لديهم خطط تدريب ر�سمية عن ت�صميم التدري�س (Fink,
 )2003ف�إن هذا الكتيب قد يكون مفيدا ملن يرغبون يف التعلم بدرجة �أف�ضل عن ت�صميم التدري�س
ملقرراتهم.
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عند ر�سوب ت�صميم �أي من املقررات الدرا�سية باملنهج الدرا�سي لأي برنامج �أكادميي ،ف�إن ذلك �سوف
ي�ؤثر على قرارات الكلية يف ت�صميم املقررات التعليمية .ومن �أهم االحتياجات املطلوبة ويجب حتقيقها
يف ت�صميم مقررات ب�شكل عري�ض وعميق ثم مناق�شته (.)San Francisco State University, 2003
و�إذا ما كان هناك م�شكلة يف حتديد املخرجات التعليمية ملقرر ما  ،ف�إن حتديد قائمة الأهداف التدري�سية
عن هذا املقرر قد يتيح درجة من ال�سهولة وفهم لهذا املقرر ( ) .(Angelo & Cross, 1993وفيما يلي
حوايل  52من قائمة الأهداف التدري�سية التي ت�ساعد يف بناء املقرر الدرا�سي ب�شكل جيد.
(جدول )1
�أهداف املقرر كما جاءت من قائمة الأهداف التدري�سية
م

الهدف

الهدف
م
تطوير القدرة على تطبيق املبادئ واملفاهيم
 26يكون متفهما للأفكار اجلديدة.
1
املتعلمة �إىل مواقف وم�شاكل جديدة.
يكون لديه فهم عن املو�ضوعات االجتماعية
27
 2تطوير املهارات املنطقية.
احلديثة.
يظهر التزاما مبمار�سة احلقوق وامل�س�ؤوليات
28
 3تطوير مهارات حل امل�شكالت.
كمواطن �صالح.
تطوير القدرة على ر�سم اقرتاحات من
 29يطور حبه للتعلم مدى احلياة.
4
امل�شاهدات.
تطوير القدرة على ابتكار وتكامل املعلومات
 30يظهر التقدير الوا�ضح.
5
والأفكار.
تطوير القدرة على التفكري الكلي :ر�ؤية
 31يطور فهما زمنيا وا�ضحا للمو�ضوع.
6
املجموع كما ترى الأجزاء.
يطور فهمه للمعلومات اخلا�صة بدور العلم
32
 7تطوير القدرة على التفكري ب�إبداع.
والتقنية.
تطوير القدرة على التمييز بني احلقائق
 33يقدر ويحرتم الثقافات الأخرى.
8
والآراء.
يبذل طاقته لتقدير واحرتام اخليارات
34
 9حت�سني مهارات �إعطاء االهتمام.
الأخالقية.
 35يبذل جهدا يف العمل بجدية مع الآخرين.
 10تطوير القدرة على الرتكيز.
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير

أساسيات في التعليم الجامعي

مكونات تصميم المقرر الدراسي الفعال:
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 11حت�سني مهارات التذكر.
 12حت�سني مهارات اال�ستماع.
 13حت�سني مهارات القراءة.

36
37
38

 14حت�سني مهارات الكتابة.

39

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

حت�سني مهارات الدرا�سة املنا�سبة ،
اال�سرتاتيجيات ،العادات.
حت�سني مهارات احل�ساب>
تعلم امل�صطلحات واحلقائق عن التخ�ص�ص
تعلم املفاهيم والنظريات عن التخ�ص�ص
تطوير مهارات ا�ستخدام املادة العلمية
والأدوات والتقنيات املتاحة عن التخ�ص�ص.
يتعلم كيف يفهم م�ستقبل وقيم هذا
التخ�ص�ص.
الإعداد للعمل �أو للدرا�سات العليا يف
التخ�ص�ص.
تعلم التقنيات والطرق امل�ستخدمة لإيجاد
معلومات جديدة يف هذا التخ�ص�ص.
يتعلم �أن يقيم الطرق واملواد يف هذا
التخ�ص�ص.
يتعلم �أن يقدر الإ�سهامات الهامة يف هذا
التخ�ص�ص.
يطور ويقدر الفنون املتطورة والعلوم.

يقدم مهارات �إدارية.
يقدم مهارات قيادية.
يعطى اهتماما والتزاما للعمل اجلاد واملتقن.
يبذل جهدا يف اتباع التعليمات والقواعد
واخلطط.

 40له القدرة على التنظيم و�إدارة الوقت.
 41له قدرة على االلتزام بالإجناز ال�شخ�صي.
 42له قدرة عالية على الأداء اجليد واملهاري.
 43ي�شجع على االلتزام ملن لديهم خربات وقيم.
 44ي�شجع على احرتام قدرات وقيم الآخرين.
 45ي�شجع على ال�صحة العاطفية والإرادة.
 46ي�شجع على ال�صحية الع�ضلية.
 47ي�شجع على االلتزام بالأمانة.
 48يطور القدرة على التفكري للذات.
 49يطور القدرة على اتخاذ القرار احلكيم.

مخرجات التعلم  /األهداف:

و�ضحت الأهداف التدري�سية كنموذج من خالل اجلدول رقم ( )1كما مت تقدمي عدد هائل من مناذج
خمرجات التعلم املتوقعة للطالب كجزء من عمليات ت�صميم املقرر الدرا�سي .وهناك على الأقل ثالث
م�ستويات �أو طرق مبكن اتباعها لقيا�س خمرجات التعلم ( : )Shavelson, 2010وهي (�أ) تعلم الطالب
من خالل التخ�ص�ص العام ( ،ب) الفهم العام والقدرات االت�صالية (مثل :التفكري النقدي ،التفكري
التحليلي ،حل امل�شكالت)( ،ج) املهارات الال �إدراكية مثل :امل�س�ؤوليات الفردية واالجتماعية ( التفكري
الأخالقي – الوعي االجتماعي  -امليل للتعلم مدى احلياة) .ومع الكثري من التقدير ،هذه اجلمل القوية
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جدول 2
منوذج  ABCDلتحقيق الأهداف التعليمية الفعالة
مع النماذج باللون الأ�سود العري�ض
النموذج
الو�صف
اجلزء
يعطى الرمز املمثل لنظري الذرة �أو
الأيون ،و�سيكون الطالب قادرين
من هم جمهورك (م�ستمعوك) ؟ على حتديد عدد الإلكرتونات،
 = Aاجلمهور Audience
والربوتونات والنيرتونات يف هذا
من يقوم بالإجراء والتنفيذ ؟
الق�سم ثماين مرات من ع�شرة
حماوالت.
ماذا �سوف ي�ستطيع الطالب �أن
اعط الرمز الذي يحدد نظري
يفعل ؟
معني يف ذرة �أو ايون� ،سوف
ال�سلوك تعني ا�ستخدام فعل �أو يكون الطالب قادرا على حتديد
 = Bال�سلوك Behavior
عدد الإلكرتونات والربوتونات
كلمة �أداة ؟
والنيرتونات يف هذ الق�سم ثمان
�أحيانا ميكنك �شرح وو�صف
مرات من ع�شرة حماوالت.
املخرج من هذا ال�سلوك.
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والأ�سا�سية جتعل منها معنى كمخرجات تعلم لدى الطالب ،ولكن ي�صعب قيا�سها كمخرجات تعلم لدى
الطالب ،وخا�صة عند قيا�س كفاءة ت�صميم املقرر الدرا�سي كهدف للتعلم .ويف الكثري من طرق التعليم
والتعلم ،ف�إن �إجناز خمرجات تعلم وا�ضحة وكف�أتها يكون �أ�صعب مما ميكن ت�صميمه �أو تخيله .قدم
( )Yeh 2003برنامج منوذج من �أربعة �أجزاء  ABCDلتحقيق و�إجناز الأهداف التعليمية للمقرر.
ومنوذج لهذا القيا�س هو ما يقدم من خالل النموذج التايل:
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�إىل �أي مدى ميكن للطالب �أن
ينجز املهمة ؟

 = Cال�شرط Condition

اعط الرمز الذي يحدد نظري
ما هي املعلومات التي تقدم معني يف ذرة �أو ايون� ،سوف
للطالب؟
يكون الطالب قادر على حتديد

ما املعلومات التي مل تقدم عدد الإلكرتونات والربوتونات
والنيرتونات يف هذ الق�سم ثمان
للطالب؟
مرات من ع�شرة حماوالت.
اعط ال�شروط التي يكتمل عندها
الأداء
و�ضح احلد الأدنى من اخل�صائ�ص
لقبول �أداء الطالب.
 -كم غالب ًا ؟

 = Dامل�ستوى Degree

 كم جيد ًا؟ كم العدد ؟ -كم الكمية؟

اعط الرمز الذي يحدد نظري
معني يف ذرة �أو ايون� ،سوف
يكون الطالب قادر على حتديد
عدد الإلكرتونات والربوتونات
والنيرتونات يف هذ الق�سم ثمان
مرات من ع�شرة حماوالت.

حدد التوقعات فيما يخ�ص الدقة،
اجلودة وال�سرعة.

الأهداف واملخرجات التعليمية قد تكون قرار ع�ضو هيئة التدري�س ب�شكل فردي� ،أو تكون متفقا عليها
من خالل �أهداف الق�سم الأكادميي .ومن �أهم و�أ�س�س وخطوات ت�صميم املقرر الفعال حتديد الأهداف
التعليمية .وبقدر حتديد وتقدير تلك الأهداف ميكن قيا�سها ومن ثم تطويرها وحتديد جدوى ت�صميم
املقرر الدرا�سي .واعتمادا على نظام ت�صميم املقرر امل�ستخدم ،ميكن حتديد طرق قيا�س تعلم الطالب
وهي من �أهم مكونات ت�صميم املقرر الدرا�سي والتي �سوف يتم تناولها بالتف�صيل الحقا يف هذا الكتيب.
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هناك العديد من طرق و�أ�ساليب تقييم تعلم الطالب ،واعتمادا على امل�صادر التي قدمها (
 )8Diamond 200و  Maki 2004و  .Suskie 2009ف�إن ت�صميم املقرر وخا�صة ت�صميم طرق و�أ�ساليب
التقييم �سوف يتبع نف�س اخلطوات يف الأبحاث التعليمية :خطط – اعمل – الحظ – ثم قيم .وتطبيق
هذه الآليات يف ت�صميم املقررات الدرا�سية قد تكون مفيدة يف تقدمي ت�صور �شامل �أو خارطة للإجراءات.
وب�صفة خا�صة ف�إن الرتكيز �أو احل�صول على رد فعل خمرجات املقرر الدرا�سي (مع تواجد بيانات تقييم
الطالب) من �أكرثها ا�ستخداما ،ومفكرة جيدة للباحثني با�ستخدام املمار�سات اخلا�صة بهم كطريقة
�أ�سا�سية يف حت�سني التدري�س من مقرر �إىل �آخر ومن ف�صل درا�سي �إىل �آخر .ويف ال�شكل رقم ( ،) 1الحظ
�أن ا�سرتاتيجيات البحوث التدري�سية ت�ساعد يف احل�صول على طرق التدري�س املنا�سبة ملخرجات تعلم
الطالب ).(Suskie, 2009
 .1خطط :طور خمرجات تعلم الطالب وطرق التقييم

1.

 .2نفذ :قدم طرق و�أ�ساليب التعلم للطالب

2.

	.3الحظ :قيم خمرجات تعلم الطالب (اجمع البيانات)

3.

 .4اعك�س :ا�ستخدم النتائج لتح�سني تعلم الطالب.

4.
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طرق التقييم:
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اختيارات علوم التدريس

�إن واحدة من االختيارات التدري�سية قد تكون اتباع �أحد الطرق والإجراءات املرتبطة بالطالب
) .(Weimer, 2002ولتقدمي مقرر مت ت�صميمه جيدا ولنجاح الطالب بهذا املقرر ،ف�إن ت�شجيع وحتفيز
الطالب يلعب دروا مهما يف م�شاركتهم للمقرر و�أي�ضا لع�ضو هيئة التدري�س يف ذات الوقت .وقد قدم كل من
) Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, and Norman (2010بع�ض االعتقادات القائمة على نتائج
البحوث والتي ت�ساعد الطالب على تقدير وبناء ت�صور �إيجابي متوقع عن املقرر الذي تدر�سه (جدول .)3
جدول 3
بع�ض الإ�سرتاتيجيات التي ت�ؤ�س�س لقيمة املقرر �أهميته اجليدة املتوقعة للطالب
 قدم للطالب فر�صا مبكرة لتحقيق النجاح والتفوق.اال�سرتاتيجيات التي ت�ؤكد قيمة املقرر
 در�س وحدد للطالب ما تتوقعه منهم باملقرر اربط املادة العلمية باهتمامات الطالب. قد للطالب تدريبات جديدة ومرتبطة  -قدم لهم معايري التقييم يف التكليفات(روبرك).
بالتخ�ص�ص.
 و�ضح ارتباط املقرر بحياة الطالب الأكادميية - .قدم لهم تغذية راجعة حمددة باملقرر. اعر�ض ارتباط املقرر مبهارات �أعلى يجب �أن كن عادال.يعرفها الطالب يف حياتهم الوظيفية.
 حدد ما يجب �أن حتب ان تقدره وتقيمه يف �أداء  -عرف الطالب مبعايري النجاح والر�سوبباملقرر.
الطالب.
 و�ضح حبك وحما�سك ال�شخ�صي ملجال � -صف لهم طرق و�أ�ساليب الدرا�سة الناجحةللمقرر.
التخ�ص�ص.
ا�سرتاتيجيات ت�ساعد الطالب على بناء توقعات ا�سرتاتيجيات ت�ساعد على حتقيق القيمة املتوقعة
من املقرر.
�إيجابية عن املقرر.
 ت�أكد من توافق كل من الأهداف التعليمية وطرق كن مرنا و�ضع قواعد حمددة باملقر.التدري�س والتقومي يف املقرر الدرا�سي.
 حدد م�ستوى التحدي املنا�سب لدى الطالب يف  -قدم الفر�صة املنا�سبة للطالب للمراجعةوالتعليق عن املقرر.
املقرر الدرا�سي.
 قدم للطالب تكليفات ت�ساعدهم على حتقيق  -قدم للطالب فر�صا مبكرة لتحقيق النجاحوالتفوق.
هذا التحدي.
امل�صدر .)Ambrose, et al. (2011 :
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وحيث �إن هناك فروقا كبرية بني طرق و�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات التدري�س املختلفة .وكما جاء يف
اجلدول رقم  4فهناك العديد من الطرق والأ�ساليب املختلفة التي ميكن ا�ستخدامها يف التدري�س .و�إذا
حاول املدر�س �أن يخرج عن الإطار النمطي للتدري�س ف�إن الطرق املوجودة يف اجلدول عديدة وت�ساعده
على عمل ذلك ب�سهولة مبا يتنا�سب مع الأهداف واملخرجات التعليمية املتوقعة من الطالب.
جدول ()4
بع�ض طرق و�أ�ساليب التعليم والتعلم (�أ�ساليب تدري�سية)
التعلم الن�شط

خطر

مناق�شة املائدة امل�ستديرة

التلمذة ال�صناعية

الرتكيب

�سجل املناق�شات

التقييم الأ�صيل

جملة الكتابة

التقييم الذاتي

التدري�س الأ�صيل

تدري�س فقط يف الوقت

التعلم الذاتي

بلوق�س

طريقة كيلر

تعلم اخلدمة

تقارير الكتاب

الت�صويت املعرفة

ر�سالتك امل�شرتكة

درا�سات حالة

تعليم املرتكز على املختربات

املحاكاة

حمادثات الطبا�شري

املتعلم تو�سيط

تقع التعلم

تقنيات بحوث الف�صول الدرا�سية

جمتمعات التعلم

الظرفية دور اللعب

الأفرا�س “الناقرات”

حما�ضرة

التمثيليات

التعلم التعاوين

الكتابة �إلكرتوين

تعليمات ملجموعة �صغرية

التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب

الأدب البحث

الطريقة ال�سقراطية

التدريب القائم على الكمبيوتر

تعلم �إتقان

ت�سل�سل دوامة

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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وعلى الرغم من اختالف خمرجات تعلم املقرر عما مت الت�صميم له  ،ف�إن ) Stout (2001قد قدم
طريقة تقليدية لت�صميم املقرر الدرا�سي والتي �أنتجت املخرجات املتوقعة كما جاء يف اجلدول .وعن
الكثري من التفا�صيل عن الطرق املختلفة للمرونة يف ت�صميم املقرر الدرا�سي كما جاء مع de Boer and
.)Collis (2005
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مفهوم ال�شبكات

التوجيه

خرائط الق�صة

خريطة املفاهيم

امل�صغر

ق�صة ال�صعود

اختبارات املفاهيم

اتفاقية وهمية

اجلدل املنظم

�إجراء التجارب

ت�صميم

تدري�س اال�ستوديو

عقد الدرجات

نقطة

الدرا�سة يف اخلارج

التعلم التعاوين

مي�شي الطبيعة

جمموعات الدرا�سة

حاالت احلرجة

الع�صف الذهني ال�سلبي

دليل الدرا�سة

تو�سيط املناهج

مالحظة

املمار�سة حتت �إ�شراف

حتليل البيانات

�أوراق دقيقة واحدة

م�سوحات

املناق�شات

على اخلط التدري�س

ندوة

الأ�سئلة اال�ستنتاجية

تقارير �شفوية

تدري�س الفريق

العرو�ض التقدميية

التعلم القائم على النتائج

تعيينات كتاب

التعلم القائم على االكت�شاف

النفقات العامة

التفكري ب�صوت عال

مناق�شة

فريق من اخلرباء

التفكري يف زوج من �شارك

التعلم التجريبي

تعليم الأقران

مناق�شة مرتابطة

الأ�سئلة التجريبية

ا�ستعرا�ض الأقران

وقفة ملدة ثالث دقائق

الأ�سئلة التي�سريية)الت�سهيلية)

نظري الإ�شراف

الدرو�س

�أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س ر�سم اخلرائط ال�صورة
والطالب
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ت�صميم عاملي

املالحظات امليدانية

دبليو

فيديو كليب

البطاقات التعليمية

حمفظة

املجتمعات االفرتا�ضية

التنب�ؤ

ورقة موقف

املدونات
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مم�شى املعر�ض

باور بوينت

�أوراق العمل

التعلم القائم على لعبة

تدري�س الدقة

الكتابة عرب املناهج

كتابة املنح

التعلم القائم على امل�شكلة

العمل اجلماعي

الكتابة االقرتاح

املتحدثون ال�ضيوف “املدعوون”

الكتابة ال�سريعة

التدري�س كفريق

ورقات رد فعل

تكليفات الكتب املرجعية

التدري�س التباديل

فكروا – �شارك زميلك – فكر وحدك

تالوة

مناق�شات مرتابطة

�أوراق انعكا�س

الوقوف  3دقائق

مناق�شة العاك�سة

املعلمني امل�ساعدين

املمار�سة العاك�سة

الت�صميم العاملي

تقرير الكتابة

مقاطع الفيديو

الأبحاث

أساسيات في التعليم الجامعي

الكتابة احلرة

مل�صقات

الويكي

الطرق المختلفة لتنفيذ تصميم المقررات الفعالة

ا�ستخدام �أحد الطرق �أو النماذج لت�صميم املقرر قد يكون له بع�ض املميزات )،(Diamond, 2008
حمتويا على املحتوى العلمي للمقرر ،ومعتمدا على البيانات ،ي�شجع عدد من امل�شاركني الدوليني ،وقد
يراعي بع�ض الظروف ال�سيا�سية املحيطة .وهناك العديد من الطرق املختلفة لت�صميم املقرر الدرا�سي:
)� Fink (2003أو�ضح تلك الطرق كطرق تقليدية وهي منوذج ت�صميم املقرر املتكامل (الت�صميم
العك�سي).

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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التصميم التقليدي للمقرر:

�أو�ضح � (2008) Diamondأو�ضح كيف يجب �أن يكون الت�صميم التقليدي للمقرر الدرا�سي .فعلى
�سبيل املثال ،فبعد حتديد الأهداف واملخرجات التعليمية هنا ميكنك حتديد طرق التدري�س املتبعة والتي
يتلوها طرق التقييم ثم اختيار املادة العلمية واملحا�ضرات .وعليه ،ف�إن الن�صيحة املتبعة هنا هو الرتكيز
على تطوير حمتوى املقرر ،وت�صميمه تبعا لبيئة التعلم (العرو�ض التقدميية والتفاعالت اليومية مع
الطالب) ،والتقييم  .(Suddreth & Galloway, 2006).ومع الأخذ باالعتبار �أنك تدر�س مقررا
جديدا لأول مرة – فما هي اخلطوات التي يجب �أن تتبع ؟ فبخ�صو�ص تخطيط وت�صميم املقرر ،فالعديد
يختارون الكتاب املرجعي �أو ّال )تبعا لقواعد وتعليمات الكلية والق�سم الأكادميي) .وهنا ميكنك �أي�ضا
اختيار طرق التدري�س التي جنحت معك من قبل  .فعلى �سبيل املثال :الطالب ( من خالل تقييمهم
للمقرر) قد �أو�ضحوا �أنك حما�ضر متميز ،لذا عليك اختيار املحا�ضرة ك�أ�سا�س لتدري�سك .كما �أنك
تختار �أن�سب و�أف�ضل طرق التدري�س التي مار�ستها من قبل ،وعليه يجب �أن تكون مت�أكدا من �إدراج �أف�ضل
ما لديك من طرق و�أ�ساليب .وبعد اختيار طرق التدري�س والكتاب املرجعي وكتابة املحتوى (الو�صف)
التدري�سي ،ميكنك حتديد طرق تقييم تعلم الطالب يف املقرر .هل �سيكتب الطالب ورقة عمل ،ي�ؤدون
اختبارا �أو تكليفات ،ي�شاركون يف مناق�شة �إلكرتونية مبا�شرة �أو ين�شئون بع�ض التكليفات الإلكرتونية
(ويكي) .كما يجب �أن تو�ضح طرق و�أ�ساليب تقومي الطالب يف تو�صيف املقرر مع �ضرورة و�ضع املعايري
وتوزيع الدرجات التي �سيح�سب عليها الدرجات بنهاية املقرر الدرا�سي .وما �أقوم ب�شرحه هنا هو نظام
و�صفي دقيق لت�صميم املقرر الدرا�سي ) . (Wiggins & McTighe, 1998وهذان الباحثان اقرتحا �أن
عدم و�ضع طرق التقييم منذ البداية ،حيث �إن ذلك �سوف يدع ع�ضو هيئة التدري�س �إىل �إ�ضافة تكليفات
�شاقة �أو كبرية مما يجعل التكليفات كعمل �شاق ومرهق للطالب ولي�س فقط ك�أداة للتحقق من �إجناز
الأهداف التعليمية املرجوة من املقرر.
تصميم المقرر العكسي:

يف النظام ال�سابق تكون الأهداف التعليمية �أ�سا�سا ومركزا لعملية ت�صميم املقرر الدرا�سي ،ثم يليها
حتديد طرق تقومي الطالب بالتبعية .واخلرباء يف جمال ت�صميم املقررات الدرا�سية يقرتحون نظاما
خمتلفا لت�صميم املقرر الدرا�سي وهو :نظاما يعترب تلقائيا وحد�سا لكثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س وهو
«الت�صميم العك�سي « كما حدده ) . (Fink, 2003; Wiggins & McTighe, 1998وكلمة العك�سي هنا
ت�شري �إىل نظام خمتلف يف ت�صميم املقرر الدرا�سي .ويف هذا النظام تكون الأهداف التعليمية يف البداية
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وهي نقطة الرتكيز الأ�سا�سية يف ت�صميم املقرر الدرا�سي .وهذه الأهداف التعليمية يجب �أن تكون وا�ضحة
جدا ودقيقة لعمل اخلطوة التالية بعدها يف النظام العك�سي وهي حتديد طرق تقومي الطالب .ويلي ذلك
حتديد الطرق التدري�سية املنا�سبة لتدري�س املقرر الدرا�سي ،وهنا يكون لطرق تقييم الطالب �أ�سا�س يف
حتديد طرق و�أ�ساليب التدري�س املتبعة .وكما قالها كل من ) “ Wiggins and McTighe (1998ما هو
الذي ميكن �أن نقبله من دليل على تعلم الطالب واكت�سابهم للمهارات املرغوبة وفهمهم للمقرر الدرا�سي.
وكما هو معلوم ف�إن التقييم ي�أتي بعد ذلك يف دوره ويحتاج لأهمية كبرية يف هذا النظام من ت�صميم
املقرر الدرا�سي والذي مل يحتل نف�س درجة الأهمية يف طرق و�أ�ساليب �أخرى لت�صميم املقرر الدرا�سي
كما �أو�ضحته بع�ض م�صادر من جامعة ) . Vanderbilt (2011a; 2011bكما �أن هناك طريقة �أخرى
للنظر يف النظام العك�سي لت�صميم املقرر الدرا�سي هو املرور بالرتتيب التايل :الأهداف – الإجراءات
ثم املمار�سات .ومع البداية والرتكيز على املخرجات التعليمية املتوقعة ك�أ�سا�س يف بناء املقرر الدرا�سي،
فما هو املحتوى واملهارات التي يجب على الطالب �أن يتناولوها ويتعلموها بنهاية املقرر الدرا�سي؟ هذا
ي�ساعدك على تعليم الطالب ما يجب �أن يعرفوه �أو يفعلوه بنهاية املقرر الدرا�سي؟ ومنوذج  ABCDالذي
�شرح �سابقا يف جدول رقم  2ميكن �أن ي�ساعد كثريا يف هذا .وحيث �إن مت حتديد الأهداف التعليمية بدقة
وو�ضوح ،كيف ميكن متابعة تقدم �أداء الطالب يف املقر الدرا�سي وما هو الدليل املقبول الذي ميكن �أن
يدعم جناح الطالب وقدرتهم على حتقيق �أهداف املقرر الدرا�سي .كيف ميكن توزيع درجات تقييم
الطالب على الأن�شطة واملهارات املختلفة داخل املقرر الدرا�سي؟ وبعد حتديد الأهداف التعليمية وطرق
تقومي الطالب  ،ما هي �أ�ساليب التدري�س املتبعة يف املقرر لتحقيق هذه الأهداف التعليمية؟ وهنا ميكن
لع�ضو هيئة التدري�س الرجوع �إىل الكتب واملمار�سات والبحوث الرتبوية يف التعليم والتعلم  SoTLيف
حتديد �أن�سب طرق التدري�س ،كما هو معرو�ض �ضمن اجلدول رقم ( .)4وهنا يف هذا النظام (العك�سي)
ف�إن تقييم الطالب ي�أتي مبا�شرة ويحدد بعد حتيد الأهداف التعليمية مبا�شرة ،ويتم التقييم ب�شكل
ا�سا�سي بعد االنتهاء من الهدف التعليمي مبا�شرة.
نماذج من تخصصات مختلفة:

�إن التخ�ص�صات املختلفة �سوف ت�صل �إىل طرق وا�سرتاتيجيات التفكري عاىل امل�ستوى بطرق خمتلفة.
وحتى مع االختالفات املو�ضعية للتخ�ص�ص ،التفكري النقدي ،والتفكري الإبداعي والتفكري العملي ،ف�إن
التكليفات واملهام ميكن �إجرائها  .ويو�ضح اجلدول رقم ( )5بع�ض التخ�ص�صات املختلفة وكيف ميكن
لهذه التخ�ص�صات وطرق التفكري املختلفة �أن تو�ضح يف ت�صميم املقرر الدرا�سي ).(Fink, 2003
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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جدول :5
الأ�سئلة املقبولة واملتوقعة لطرق خمتلفة من التفكري يف املجاالت املختلفة
التفكري العملي
التفكري الإبداعي
كيف ميكننا �إعادة �إنتاج
هذا ال�ضوء يف الر�سم يف
�إر�سك �شعاع ال�ضوء
غرفة طبيعية؟
�صمم جتربة الختبار كيف ميكن للنظرية
البكتريية البكتريية للقرح �أن تغري
النظرية
نظم العالج التقليدية؟
للقرح

التفكري النقدي
املجال
قارن وفارق كيف كل من
رميربانت وفان جوخ
الفن
ا�ستخدما ال�ضوء
قيم �صالحية وحيوية
(علم
البيولوجي
النظرية البكتريية يف
احلياة)
القرحة.
كيف ميكن للأحداث
كيف �شجع ترومان على
بعد -احلرب العاملية
ا�ست�سالم اليابان بدون
التاريخ
الأوىل �أدت �أملانيا �إىل
تفجري هريو�شيما
�إخراج النازية.
�أكتب نهاية بديلة لق�صة
Wuthering Heights,
�إىل �أي درجة كان كل من
 Catherine Earnshawتوحد كل من Catherine
الآداب
and Heathcliff
 and Daisyمت�شابهني؟

الريا�ضيات

علم النف�س

ملاذا يكون املحبون
قا�سني لبع�ضهم �أحيانا
وماذا يجب �أن نفعل
حيال ذلك؟

يف احلياة.
كيف ميكن �أن تكون كيف ميكن تطبيق نظرية كيف ميكن تطبيق
الإثباتات الريا�ضية كارثية على ال�سلوك علم املثلثات يف �إن�شاء
الكباري؟
الإن�ساين؟
معيبة؟
ما هي الآثار املرتتبة
قارن بني نظرية فرويد
�صمم جتربة لقيل�س
لنظرية فرويد للأحالم
للحلم ونظرية كريك
نظرية احللم.
حلياتك اخلا�صة؟
للحلم

امل�صدرFink (2003) :
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منوذج ملقرر درا�سي مت ت�صميمه بطريقة االجتاه العك�سي با�ستخدام برنامج الب كور�س
التغذية الراجعة والتقييم

الأهداف
بالتقنيات

طور معرفتك
الإلكرتونية.
· اعرف امل�صطلح العلمي
· �شغل التقنية
· اعرف و�صف كيف تعمل التقنية

�أن�شطة التدري�س والتعلم

· قراءات وحما�ضرات
· اختبارات الورقة والقلم
· متارين معملية
· معمل :افعل هذه.
· ا�شرح التقنية لآخرين� :شفهيا
· بالورقة والقلم الر�صا�ص� :صف
وكتابة

أساسيات في التعليم الجامعي

وكنموذج لل�شكل الذي ميكن �أن يكون ملقرر مت ت�صميمه بطريقة ت�صميم االجتاه العك�سي (Fink,
) . ) 2003; Wiggins & McTighe, 1998يو�ضح اجلدول رقم  6ت�صميم ملقرر با�ستخدام
برنامج الب كور�س .والحظ �أن يف ت�صميم هذا املقرر �أن امل�صطلح تقنية ت�شري �إىل تقنية احلا�سب و�أي�ضا
تقنيات القيا�س الإلكرتوين ).(Fink, 2003
جدول رقم :6

· املدر�س يقدم �أ�سئلة والطالب
ي�ستخدمون التقنية حللها.
ا�ستخدم التقنية لإنتاج املعارف · :املدر�س يقدم ا�سئلة والطالب
· ا�ستخدم التقنية لإجابة �أ�سئلة ي�صممون تقنيات.
· �صمم تقنيات مل�شروعات · املدر�س يقدم مناذج و�إجراءات
ونتائج ،والطالب يقيمون
حقيقية
· قيم دقة البيانات التقنية البيانات  ،واملعلومات والتقنيات
والإجابات.
واملعلومات و�إجاباتها
· الطالب يحددون ويقيمون
افرتا�ضاتهم.
من خالل املناق�شة  ،يحدد الأ�ستاذ ولكل هذه الأ�شياء :
�إذا ا�ستطاع الطالب �أن:
افهم املعلومات التالية:
· اعك�س
· الطالب يبتكرون منوذج معريف · يبتكرون منوذجا للمعرفة
· ابتكر منوذج للمعرفة
· اختبارات �أ�سئلة مركبة
· ي�ستخدمون النموذج للإجابة · ا�ستخدم النموذج للإجابة عن
عن املعارف
الأ�سئلة

عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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ولكل هذا:
· كتابة جملة
الطبيعة ال�شخ�صية واالجتماعية · �أكتب مقالة بعنوان “الأبعاد
· عقب على الطبيعة الفردية
للعلم:
الإن�سانية للعمل بالعلم”
واالجتماعية ملجموعة عملهم
· افهم الطبيعة الذاتية للعلم
· �أجري مناق�شة غري ر�سمية مع ال�صغرية.
· افهم كيف احلركة االجتماعية جمموعة �صغرية خارج الف�صل
· اقر�أ م�س�ؤوليات عمل الباحثني
الدرا�سي.
تعمل من خالل العمل البحثي
· يف جمموعات �صغرية ناق�ش
الأن�شطة واقر�أ املواد
ولكل هذا:
· املجالت واملقاالت
تعلم كيف تتعلم:
· املدر�س يقدم بع�ض املواقف · ا�ستخدم حمتوى يعك�س م�شاكل
· ماذا حتب �أن تتعلم.
الفر�ضية ،والطالب يحددون� :أ) كبرية.
· يف مواقف حمددة� :أ) ماذا حتب
ماذا يجب �أن يفعلوا؟ ب) كيف · ا�ستخدم �إجراءات الطرق
�أن تتعلم؟ ب) كيف تتعلم هذا؟ ميكن �أن يتعلم هذا؟
العلمية
امل�صدرFink (2003). :
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�أو�ضح  Fink (2003).التغريات الهامة التي يجب االلتزام بها عن ت�صميم �أو التغريات املهمة التي
يجب االلتزام بها عن ت�صميم �أو �إعادة ت�صميم املقرر الدرا�سي�( :أ) �ضع جمموعة من الأهداف التعليمية
الطموحة( ،ب) و�ضح �أنواع الأن�شطة التعليمية التي ت�ضعها للطالب( ،ت) ابدع يف اخلربات التعليمية التي
يتعلمها الطالب( ،ث) �ضع بع�ض الفر�ص املتعددة للح�صول على �إنعكا�س دقيق وعميق لتعلم الطالب،
(ج) جد بع�ض الطرق البديلة لتقدمي الطالب وتعر�ضهم للمحتوى العلمي الذي يدر�سونه با ملقر ر ،
(ح) �أن�ش�أ حمتوى قوى ومتما�سك للمقرر الدرا�سي( ،خ) �إختار طرق تدري�س ديناميكية ت�ساعد الطالب
على امل�شاركة والفهم .وفهم وجتريب هذه االعتقادات واملقرتحات يتوافق ب�شكل جيد مع املقرتحات املقمة
يف اجلدول رقم (.)3

أساسيات في التعليم الجامعي

الملخص

والعديد من املراجع والأدبيات يف العديد من التخ�ص�صات عن مهنة التعليم والتعلم وواحدة من
امل�صادر الأخرى املو�صى بها هنا بالكتيب (ال�شبكة الدولية واملهنية يف التطوير بالتعليم العايل باجلامعات
الأمريكية  ..)/(http://www.podnetwork.org PODوالعديد من �أع�ضاء  PODهم م�ؤلفون للكتب
وبع�ض الدوريات والن�شرات التي متت اال�ستعانة بها يف هذا الكتيب .كن مت�أكدا من ا�ست�شارة بع�ض
امل�صادر املرتبطة بالتخ�ص�ص يف ق�ضايا ت�صميم املقرر الدرا�سي .واال�ستفادة من تلك امل�صادر من خالل
الإ�شارة خلربات تعلم الطالب ،قد يعطيك �أفكارا مهمة ومفيدة قد ت�ساعد بقوة يف �إعادة هيكلة مقررك
الدرا�سي وتقدمي خربات جيدة للمتعلمني.
ومن النقاط املهمة التي ميكنك �أن تتعلمها من خالل هذا الكتيب ما يلي:
•

التعريف املحدد للتعلم يكون مهما و�أ�سا�سي ًا يف حتديد م�ستوى الكفاءة للمقرر وع�ضو هيئة
التدري�س وجهود ت�صميم املقرر اجلامعي.

•

خمرجات التعلم للطالب تقدم الأ�سا�س والبنية ال�سليمة وت�ساعد كثري ًا وهذا بالإ�ضافة لطرق
و�أ�ساليب التدري�س والتقييم التي يختارها ع�ضو هيئة التدري�س.

•

بغ�ض النظر عن تتابع وت�سل�سل �إجراءات ت�صميم املقرر الدرا�سي ،ف�إن تقييم تعلم الطالب البد
�أن يكون مرتبط ًا مع التغري امللحوظ يف ال�سلوك خالل فرتة التعلم (ت�صميم ما قبل وما بعد
الف�صل الدرا�سي).
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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•

يف�ضل املدر�سون عدد كبري من طرق الدري�س و�أ�ساليبه التي تقدم يف الف�صل الدرا�سي ،ويجب
�أن يربط هذا التف�ضيل باملخرجات التعليمية و�أ�ساليب التقييم وما هو موجود عن طرق و�أ�ساليب
التدري�س يف البحوث املرجعية حيث كانت.

•

وبغ�ض النظر عن ا�ستخدام الطرق التقليدية �أو الطريقة العك�سية يف ت�صميم املقرر الدرا�سي،
ف�إن املقرر الذي مت ت�صميمه بطريقة جيدة �سوف يكون له �أف�ضل الأثر على كل من ع�ضو هيئة
التدري�س والطالب.

•

�أع�ضاء هيئة التدري�س من تخ�ص�صات خمتلفة �سوف يحتاجون �إىل ا�ستيعاب وموائمة املقرر
الدرا�سي لهم ح�سب الإر�شادات والن�صائح بهذا الكتيب حتى تكون مقرراتهم يف امل�ستوى
الالئق.
شروح لقائمة المراجع

اقرتح املراجع التالية للمزيد من القراءات عن ت�صميم املقرر الدرا�سي وما يتعلق به من مو�ضوعات:
•

Ambrose, S. A., Bridgese, M. W., DePietro, M., Lovell, M. C., & Norman, M.
.)K. (2010

كيف يحدث التعلم� :سبعة معايري قائمة على البحث للتدري�س الفائق .يقدم امل�ؤلفون مراجعة �شاملة عن
معلومات الطالب قبل املقرر  ،والعوامل التنظيمية واحلما�سية (من خالل الر�ؤية ال�شخ�صية
لع�ضو هيئة التدري�س)  ،الإتقان ،التغذية الراجعة ،وبيئة تعلم الطالب باملقرر .وواحدة من
املميزات الفائقة لهذا الكتاب �أنه مبني على خمرجات بحوث التدري�س.
•

 . .)Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001ت�صنيف التعلم ،والتدري�س،
والتقييم :مراجعة لت�صنيف بلوم للأهداف التعليمية.

يقدم هذا الكتاب مراجعة لتق�سم بلوم الأ�صلي للأهداف التعليمية ،مو�ضحا الأبعاد الإدراكية للتذكر،
الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقييم ،و االبتكار .ويو�ضح امل�ؤلفون بع�ض الأبعاد الأخرى (خلف الأبعاد
الإدراكية) ،مت�ضمنة املعارف الواقعية ،املعارف املفهومية ،املعارف الإجرائية ،وكذلك بعد املعارف
الإدراكية.
24

تصميم المقرر الدراسي الفعال

ا�ستخدام معايري الأداء يف تقييم وحت�سني �أداء الطالب .مل�ساعدة ع�ضو هيئة التدري�س يف تقييم مكون
ت�صميم املقرر الدرا�سي ،يو�ضح امل�ؤلفون الفل�سفة من خالل ا�ستخدام نظام الروبرك� ،أنواعه،
�إنتاجه وت�صميمه ،ا�ستخدامه يف تقييم �أداء الطالب ،وكذلك ا�ستخدامه ك�أداة تدري�س يف تقييم
الطالب يف فهم توقعات و�شروح ع�ضو هيئة التدري�س.
•

 .Bain, K. (2004).ماذا يجب �أن يفعل ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي املتميز .بناء على
درا�سات احلالة لأ�ساتذة حمرتفني ،يو�ضح هذا امل�ؤلف ميكن ع�ضو هيئة التدري�س املتميز �أن
يجهز للتدري�س ،ماذا يتوقعون من الطالب؟ ،كيف يتناولون الف�صل الدرا�سي؟ ،كيف يعاملون
الطالب؟ ،وكيف يقيمون �أدائهم و�أداء الطالب؟ .معظم املدر�سني يعلمون املادة العلمية
والتدري�سية ويعلمون كيف ي�ساعدون الطالب على امل�شاركة ويحققون �أداء �أف�ضل من الطالب ،
لأنهم يثقون �أكرث يف مهنة التدري�س وقدرة الطالب على التعلم.

•

 .Bligh, D. A. (2000).ما هو ا�ستخدام املحا�ضرات ؟ ي�ستخدم هذا امل�ؤلف نتائج ابحاث
التدري�س يف �إثبات وتلخي�ص املحا�ضرة الفعالة ،وما هي الأهداف التعليمية التي ت�ستطيع
املحا�ضرات تغطيتها بكفاءة ،وما هي الأهداف التدري�سية التي ي�صعب حتقيقها من خالل
املحا�ضرات .وتو�ضح اجلوانب البحثية بالكتاب العوامل التي ت�ؤثر على فهم الطالب من خالل
التدري�س بطريقة املحا�ضرة� ،إعداد و�شكل املحا�ضرات� ،أخذ البيانات واملعلومات باملحا�ضرة،
وكيف ميكن �إعداد املحا�ضرة وجتهيزها مع بع�ض الطرق التدري�سية الأخرى.

•

 . Diamond, R. M. (2008).ت�صميم وتقييم املقررات واملناهج :دليل تدريبي .يعطي هذا
النا�شر دليال وافيا عن معايري ت�صميم املقررات وتقييم تعلم الطالب ،مقدما لنموذج لفهم
ت�صميم املقرر ومقدما لن�صائح متعلقة بالت�صميم ،والتطبيق وتقييم خربات تعلم الطالب.
وم�صادر عديدة مت تقدميها من تخ�ص�صات متعددة ومدر�سني عدة لتقدم مناذج واقعية لكيفية
تطبيق نتائج ون�صائح امل�ؤلفني يف ت�صميم وتدري�س املقررات.

•

� Fink, L. D. (2003).إن�شاء خربات تعلم كبرية :طريقة الت�صميم املتكامل لت�صميم املقررات
اجلامعية .يقدم هذا امل�ؤلف واحدة من �أعمق التف�سريات املتاحة يف ت�صميم املقرر الدرا�سي،
مت�ضمنا �أمثلة تف�صيلية عن ا�ستخدام النظام اخللفي  /العك�سي كنظام متكامل يف خربات تعلم
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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•

:Arter, J., & McTighe, J. (2001). Scoring rubrics in the classroom
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الطالب باملقرر .كما تطرق �إىل التحديات الوظيفية وامل�ؤ�س�سية يف تغيري طرق التدري�س وتقييم
الأداء التدري�سي يف نظم التعليم العايل احلالية.

26

•

 . Gurung, R. A. R., & Schwartz, B. M. (2009).التعليم والتعلم الأمثل :ممار�سة
البحوث الرتبوية  .له�ؤالء الذين يهتمون وي�شاركون يف �أدبيات البحوث الرتبوية يف التعليم والتعلم
 .ي�ؤكد ه�ؤالء النا�شرون على القيم والطرق املختلفة التي تتناولها البحوث الرتبوية ،مع الرتكيز
على املخرجات التعليمية للطالب .كما يتناولون الأ�سا�س يف ت�صميم و�إجراء البحوث الرتبوية
وكذلك تقدمي بع�ض امل�صادر املختلفة لبع�ض النتائج املهمة واملحققة من البحوث الرتبوية .

•

 . Maki, P. L. (2004).تقييم التعلم :بناء االلتزام امل�ستدمي عرب امل�ؤ�س�سة� .إن �أحد املكونات
املهمة واحلرجة يف جهود ت�صميم املقرر الدرا�سي ،هو عملية تقييم الطالب .ويتناول امل�ؤلف
بع�ض الظروف والعوائق امل�ؤ�س�سية التي تظهر عند بدء النقا�ش يف عمليتي التعليم والتعلم ،جمع
الأدلة والبيانات التي تدعم املطالبات ،تطوير الو�صول لتوافق يف الر�أي عن خمرجات التعلم
املتوقعة�, ،أي�ضا تطوير ثقافة وبيئة حتقيق التعلم وتقدير تقييم الطالب والتغذية الراجعة التي
تقدم م�ستوى فعال يف حت�سني الربامج الدرا�سية وت�صميم املقررات.

•

 .Suskie, L. (2009).تقييم تعلم الطالب :دليل ذات معنى (الطبعة الثانية) .تركيزا على
مكون تقييم الطالب يف ت�صميم املقرر الدرا�سي ،يقدم هذا امل�ؤلف مراجعة �شاملة عن مبادئ
التقييم  ،التقييم املعتمد على الطالب �أنف�سهم ،مراجعة �أف�ضل املمار�سات اخلا�صة بتقييم
الطالب من خالل كتب املمتحنني واملراجعني ،وا�ستخدام الطرق والأ�ساليب املرجعية يف تلخي�ص
وحتليل نتائج عملية تقييم نتائج الطالب ك�أحد ال�شواهد والأدلة على حت�سني تعلم الطالب.

•

 .Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (2011).ن�صائح التدري�س ملاكن�شي :الإ�سرتاتيجيات،
البحث والنظرية لأع�ضاء هيئة تدري�س الكليات واجلامعات .هذا الن�ص التقليدي يقدم ر�ؤية
�شمولية عن �أن�شطة التعليم والتعلم  ،مت�ضمنة ف�صول عن ت�صميم و�إعداد املقرر  ،اللقاء للدر�س
الأول من التدري�س� ،إعداد املحا�ضرات� ،إعطاء الدرجات والغ�ش ،حتفيز الطالب والتنوع،
�أ�ساليب التدري�س املختلفة ،التدري�س للمجموعات الكبرية� ،أق�سام املعامل ،التدريب العملي،
ت�صميم املقررات الإلكرتونية ،ون�صائح للتعلم مدى احلياة للأ�ستاذ.

•

 .Walvoord, B. E. (2004).التقييم بب�ساطة و�سهولة :دليل عملي للمعاهد والأق�سام والتعليم
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•

 .Weimer, M. (2002).التدري�س املتمركز على املتعلم :خم�س تغيريات �أ�سا�سية ملمار�ستها.
يو�ضح امل�ؤلفون يف هذا الكتاب طريقة التعلم املتمركز على املتعلم و�أهمية تطبيقها ،مت�ضمنة
مو�ضوعات مثل التوازن بني قوى ع�ضو هيئة التدري�س والطالب ،املحتوى العلمي للمقرر ،واجبات
وم�س�ؤوليات ع�ضو هيئة التدري�س وكيف ميكن تطبيق هذا النظام (املعتمد على الطالب) يف
التدري�س .كما توجد بع�ض املرفقات التي تقدم مناذج لت�صميم املقرر واملخرجات وقائمة للقراءة
التي ت�ساعد كثريا يف تطبيق هذا النظام من التدري�س.

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

أساسيات في التعليم الجامعي

العام .تتناول ممار�سات التقييم من ر�ؤى متعددة ت�شمل التقييم من ر�ؤية املعهد والتقييم من
ر�ؤية الق�سم والربنامج الأكادميي ،وكذلك من خالل اجلهود الرتبوية ب�شكل عام .بع�ض الأدلة
واملالحق تقدم مناذج فعلية من جهود التقييم للكثري من معاهد الواليات املتحدة لتقدم “العامل
الواقعي” الذي يربط بني نظرية التقييم واملمار�سة الفعلية له.
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