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إلــى جنــب مــع الكتــاب الســابق ذكــره ،والــذي يركــز علــى نظريــات تصميــم المناهــج كمــا يمكــن اســتخدامه
ككتــاب مســتقل .وإذ نتقــدم بالشــكر والتقديــر لمؤلفــي الكتــاب الســايق ذكــره ،فإننــا نشــكرهم علــى
الموافقــة باالســتفادة مــن بعــض النصــوص واألرقــام منــه.

ألفنــا هــذا الكتــاب مــن أجــل المعلميــن والمهتميــن بالتربيــة والتعليــم المطلــوب منهــم تطويــر أو

مراجعــة برامــج أو مقــررات جديــدة.

فغالبــا مــا
مســتجدا فــي مســألة تطويــر المناهــج الدراســية أو مراجعتهــا،
عندمــا يكــون المعلــم
ً
ً

ـال يمــر بكافــة
يصعــب معرفــة نقطــة البدايــة ،ولذلــك يقــدم هــذا الكتــاب خريطــة طريــق أو
ً
طريقــا متسلسـ ً

األســئلة الرئيســية التــي يمكنــك اســتخدامها لتســاعدك علــى التخطيــط .وفــي الكتــاب كلــه ،وضعنــا فــي

المراجعــة حتــى يمكنــك رؤيــة مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق للتعامــل مــع المشــكالت المختلفــة فــي
تصميــم المناهــج .كمــا تتضمــن الفصــول أســئلة مفتاحيــة وأساســية مصممــة لتحفيــز تفكيــرك وإدراكك
لكيفيــة تنفيــذ التقنيــات والمفاهيــم ،كمــا أوردنــا أمثلــة عــن كيفيــة تعامــل المعلميــن اآلخريــن مــع هــذه

الموضوعــات وذلــك لمســاعدتك علــى بحــث األفــكار وتوليدهــا للبرنامــج أو المقــرر أو جلســة التدريــس.
تالحــظ عبــر الكتــاب أننــا نســتخدم مصطلحــات «المنهــج» و «البرنامــج» و «المقــرر» بالتبادل فيمكن

ألحدهــم أن يحــل محــل اآلخــر ،إال إذا تحدثنــا عــن واحــد منهــم علــى وجــه التحديــد .وهــذا يعكــس الطريقــة
التــي نعمــد إلــى اســتخدامها لمناقشــة تطويــر المناهــج علــى أرض الواقــع ،وفــي هــذا الســياق يحــدد

ـررا
الفصــل  3التعاريــف لذلــك .ويمكنــك اســتخدام هــذا الكتيــب العملــي إذا كنــت تطــور برنامجـ ًـا أو مقـ ً
وفقــا للوضــع لديــك.
ً

وتطويرهــا .وقســمنا هــذه الجوانــب إلــى مكونــات أساســية ناقشــنا كل منهــا فــي فصــل قصيــر ،وهــو
مــا يجعــل مــن الممكــن اســتخدام الكتــاب كدليــل مرجعــي ســريع فــي أي مرحلــة مــن مراحــل تطويــر

المنهــج وتصميمــه .وعنــد االقتضــاء ،قدمنــا تعريفــات للمصطلحــات األساســية المســتخدمة فــي كل
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فصــل ونظرنــا فــي أهميــة جوانبهــا المختلفــة ،كمــا لخصنــا لكــم األســباب التــي تجعــل مطــوري ومصمــي

القســم الرابــع هــو القســم األخيــر مــن هــذا الكتــاب العملــي ،وفــي هــذا القســم القصيــر نستكشــف

الملخصــات للمســاعدة فــي إقنــاع اآلخريــن بأهميــة الجوانــب المختلفــة لتصميــم المناهــج ،فنحــن نقــدم

الجوانــب الضمنيــة والمخفيــة فــي المنهــج وثقافــة المؤسســة التعليميــة المعنيــة ،وأهميــة ضمــان أن

المناهــج بحاجــة إلــى النظــر بعيــن االعتبــار إلــى عــدد مــن العوامــل المختلفــة .ويمكــن اســتخدام هــذه
األدلــة األساســية لــكل نهــج اتبعنــاه.

بعــض الجوانــب الرئيســية لقيــادة التغييــر فــي التعليــم وإدارتــه ،ويتضمــن ذلــك التركيــز علــى بعــض

العامليــن لديــك مســتعدون لتقديــم المنهــج الجديــد بــل وراغبــون فــي ذلــك.

القســم األول يتنــاول المراحــل المختلفــة لتخطيــط وتصميــم المنهــج الدراســي أو البرنامــج أو المقــرر

حاولنــا فــي هــذا الكتــاب اتبــاع تسلســل زمنــي ومــع ذلــك فــإن الكثيــر مــن خطــوات تصميــم المناهــج

جنبــا إلــى جنــب مــع األمثلــة وقوائــم المراجعــة
المماثلــة فــي المســتويات األخــرى .ولذلــك وضعناهــا ً

المختلفــة وســتزداد المناقشــات حــدة وقــوة .الجــزء الســهل هــو تصميــم المنهــج علــى «الــورق» ولكــن

الجديــد .وألنــه بغــض النظــر عــن المســتوى الــذي تعمــل فيــه ،فهنــاك حاجــة إلــى مناقشــة المراحــل
التــي نســوقها لكــم .كمــا نشــرح لكــم المراحــل أو األنشــطة المطلوبــة فــي عديــد مــن الفصــول التمهيديــة
القصيــرة والتــي تتضمــن لمحــات عامــة موجــزة عــن األنشــطة وتعريفــات المصطلحــات الرئيســية،

باإلضافــة إلــى أمثلــة مــن قوائــم المراجعــة أو القوالــب التــي قــد تجدهــا مفيــدة.

كثيــرا ،وبينمــا يشــارك المزيــد مــن أصحــاب المصلحــة ســيزداد تنقلــك بيــن المراحــل
وتطويرهــا تتكــرر
ً
كليــا أو منقــح وتمــت مراجعتــه ،فإن
نظـ ًـرا ألن جميــع أصحــاب المصلحــة اســتثمروا كثيـ ًـرا فــي منهــج جديــد ً

غالبــا مــا تتنافــس مــع بعضهــا البعــض.
أحــد أدوارك الرئيســية ســيكون التعامــل مــع هــذه الطلبــات التــي ً

القســم الثانــي مــن الكتــاب يتمحــور حــول نمــوذج المناهــج الجديــد  -نمــوذج  ،FLOATSوهــو النمــوذج

الــذي تــم تطويــره لتذكيــر مطــوري المقــررات بــأن المناهــج والمعلميــن علــى حــد ســواء بحاجــة إلــى أن
يكونــوا علــى اســتعداد للتغييــر بشــكل عــام (وليــس فقــط فــي الســياق الــذي ُيكتــب فيــه هــذا الكتــاب،

وهــو التغييــر الكبيــر المفــروض علــى الجامعــات بســبب انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد) .ويجــب

أن يكــون مطــورو المقــررات قادريــن علــى التكيــف مــع العوامــل الداخليــة والخارجيــة لالســتمرار فــي

العمــل بــل والتميــز .وتتمثــل إحــدى الســمات الرئيســية لنمــوذج  FLOATSفــي أنــه يأخــذ فــي االعتبــار
االفتراضــات المختلفــة الخاصــة بالتدريــس والتعلــم علــى المســتوى الجامعــي ،والتــي نشــعر أنهــا تعرضــت

ـتقبال .وفــي هــذا القســم كذلــك
طريقــا يمكــن أن نســلكه مسـ
مؤخـ ًـرا لتحديــات كبيــرة ويقتــرح النمــوذج
ً
ً

ملخصــا للمفاهيــم المتعلقــة بــكل جانــب مــن جوانــب نمــوذج  .FLOATSومــن ثــم فإننــا درســنا
نقــدم
ً

كافــة جوانــب النمــوذج مــن أعــاله إلــى أدنــاه مستكشــفين مزايــا وعيــوب كل نهــج.

القســم الثالــث يركــز علــى األنشــطة المتعلقــة بضمــان الجــودة واالعتمــاد والمراجعــة .وفــي حيــن أنــه

ـورا
يجــب النظــر فــي هــذه الموضوعــات والتخطيــط لهــا كجــزء مــن دورة تطويــر المناهــج ،فإننــا قدمنــا منظـ ً

إضافيــا لهــذه األنشــطة ألنهــا تحتــاج عــادةً إلــى إعــادة النظــر فيهــا فــي كثيــر مــن األحيــان وبشــكل أكثــر
ً
انتظامــا مــن تطويــر أو مراجعــة برنامــج جديــد شــامل.
ً
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القسم األول
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نستكشــف فــي هــذا الفصــل المبــادئ األساســية لتخطيــط المناهــج وتصميمهــا ،وســبب أهميتهــا ،ومــا
يجــب علــى المعلميــن القيــام بــه لبــدء هــذه العمليــة .ويمكنــك اســتخدام المعلومــات الــواردة فــي هــذا

الفصــل للتعــرف علــى هــذه المبــادئ وعلــى بعــض المصطلحــات والتفكيــر فيمــا تحــاول تحقيقــه.

المنهج

المنهاج

وثيقة مفصلة تحدد جميع

يغطــي التوثيــق كافــة جوانــب

والمفاهيم

عناصــر الدعــم والمــوارد)

المواد والموضوعات

ما هو المنهج؟

ذو نطاق أضيق من المنهج

مدعومــا بفلســفة تعليميــة واضحة
المنهــج هــو مســار للدراســة ،وهــو يحــدد برنامــج التعلــم المســتهدف،
ً

وفقــا الحتياجــات المتعلــم
وعوامــل تؤثــر علــى تطويــر المناهــج وتقديمهــا والتــي تختلــف باختــالف الزمــن
ً
والمجتمع.

يتضمــن جــدول زمنــي مفصــل
للتدريــس والتقييــم

يختلف من مدرس إلى آخر

يتضمن المنهج كافة خبرات التعلم المخطط لها في برنامج أو مقرر دراسي كامل .

المنهج

يتم تعيينه لكل مقرر /مادة
من إنتاج وتصميم المعلمين

يختلف المنهج عن المنهاج أو الجدول ،ويمكننا القول بما يلي:

البرنامــج الكلــي (بمــا فــي ذلــك

يســاعد الطــالب علــى تحديــد

الموضوعــات

مصمم للبرنامج بأكمله
مصمــم مــن قبــل إدارة الكليــة
وكبــار أعضــاء هيئــة التدريــس

ينطبــق علــى جميــع المعلميــن،

المنهاج

وليــس مــن الســهل تعديلــه

لــه نطــاق واســع ويعطــي

ً
تفصيليــا
مخططــا
إرشــادات أو
ً
يســاعد

وتغطيتهــا

سنويا
تتم مراجعته وتجديده
ً

أحد وظائف المنهج هو توفير نموذج أو تصميم يتيح التعلم من خالل «المقرر».

المؤسســات

الحفــاظ

علــى

يخضــع

البرنامــج

يخضــع

للمراقبــة

فــي

المعاييــر

بأكملــه

للمراجعــة الدوريــة بانتظــام كمــا

يشــير المنهــج بالتالــي إلــى المحتــوى أو التقييــم أو النمــاذج أو الوحــدات التــي تشــكل برنامــج
دراســي.

تحــدد المناهــج التعلــم المتوقــع أن يتــم خــالل مقــرر دراســي أو برنامــج مــن حيــث نتائــج التعلــم

الشكل  – 1المنهج مقابل المنهاج

فــي مختلــف المجــاالت :المعرفــة والمهــارات والمواقــف  /الســلوك.

يحــدد المنهــج األســاليب الرئيســية للتدريــس والتعلــم والتقييــم كمــا يشــير إلــى مــوارد التعلــم

المطلوبــة لدعــم تقديــم المقــرر بشــكل فعــال.

يحدد المنهاج الموضوعات والوقت المطلوب والمحتوى.
يحدد الجدول توقيت أنشطة التدريس وتسلسلها في فترة زمنية معينة.
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ما هو سبب أهمية تصميم المناهج؟
تطويــر المناهــج وتخطيطهــا وتصميمهــا هــي العمليــات التــي يتخــذ مــن خاللهــا مخططــو ومصممــو

المناهــج علــى مختلــف المســتويات قــرارات حــول الغايــات واألهــداف ونتائــج التعلــم والتدريــس والتقييــم
جميعــا تتضمــن تحديــد مواقــف
وغالبــا مــا يتــم اســتخدام المصطلحــات بالتبــادل ولكنهــا
فــي برنامــج مــا.
ً
ً

التعلــم التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق الغايــات واألهــداف والنتائــج والتأكــد مــن فعاليــة ٌ
النهــج والطــرق
المعتمــدة.

نقطة للتأمل
قبــل أن تبــدأ فــي التفكيــر فــي المكونــات التقنيــة المختلفــة للمنهــج ،عليــك أن تضع فــي اعتبارك
التأثيــرات الخارجيــة والداخليــة المختلفــة علــى المقررات الدراســية الخاصة بك:
ثقافة المؤسسة التعليمية التي تتبعها
الثقافة واألعراف والقيم المجتمعية
توقعات صاحب العمل والمتعلم

ما الذي يشتمل عليه المنهج؟
يشــتمل المنهــج أو البرنامــج علــى عناصــر مختلفــة يمكنــك التحكــم فــي بعضهــا ولكــن يظــل البعــض اآلخر
خــارج ســيطرتك .ونوضــح ذلــك األمــر أدنــاه باإلضافــة إلــى بعــض التأثيــرات الرئيســية علــى المناهــج التــي

يجــب عليــك أن تضعهــا فــي االعتبــار.

بالنســبة للبرامــج المهنيــة ،ســتحتاج إلــى النظــر فــي المعاييــر الخارجيــة أو النتائــج المحــددة

أو صفــات الخريجيــن.

ما هي النقاط المهمة التي يجب مراعاتها وكيف يمكنك القيام بذلك؟
هل هناك أي تأثيرات أخرى تحتاج إلى التفكير فيها؟

مكونات المنهج
مخرجات
التعلم
توقعات أصحاب
العمل والمتعلم

الموارد المتاحة

طرق التعلم
والتدريس

متطلبات
الدخول

المحتوى
(الخطة الدراسية)

الثقافة
التنظيمية
طول المنهج
وتنظيمه

ثقافة المجتمع
والعادات والقيم
نتيجة أو منتج
الخريج

االختبارات والتغذية
الراجعة

التقييم

الموارد
المتاحة

الشكل  – 2مكونات المنهج وتأثيراته
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قبــل أن نبــدأ عمليــة تصميــم المنهــج أو البرنامــج ،نحتــاج إلــى التفكيــر فيمــا إذا كان هنــاك بالفعــل احتيــاج

للبرنامــج أو المقــرر الــذي نتحــدث عنــه.

ما الذي أحتاج إلى وضعه في االعتبار؟
ما هو وضع السوق بشكل عام بالنسبة لبرامج التعليم العالي؟

نقطة للتأمل

يتأثر باالقتصادات العالمية والوطنية واالستثمار في التعليم العالي.

لماذا تعتقد أن هناك احتياج للبرنامج أو المقرر؟
ما هي العوامل الرئيسية وراء اهتمامك؟
ما مدى الحماس للمقرر الجديد وهل هو مستدام؟
من سيساعدك على معرفة ذلك؟

يجب أن تضع في االعتبار اآلن بعض العوامل مثل الجائحة.
ما هي االتجاهات المستقبلية التي قد تظهر؟
مزيد من التحوالت إلى التعلم عبر اإلنترنت  /الهجين  /المفتوح.
عالميا (متباطئة؟ تتزايد؟)
تحركات الطالب
ً
ما هي العوامل التي تقود السوق؟

السوق الخارجي

اســتثمارات البنيــة التحتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي

توجــد نقطــة عمليــة للغايــة يجــب عليــك مراعاتهــا فــي مرحلــة مبكــرة وهــي مــا إذا كان هنــاك ســوق
محتمــل للبرنامــج أو المقــرر ،ربمــا يعتريــك الحمــاس إزاء بحثــك أو تخصصــك ولكــن مــاذا إذا لــم يســجل
ـال للغايــة؟ اإلجابــة معروفــة بالطبــع ،فإمــا
الطــالب فــي المقــرر أو أن عــدد الطــالب المســجلين كان قليـ ً

ـميا
ســيتوقف فتــح هــذا المقــرر أو ســيتم إلغــاء المــادة بمــرور الوقــت .تجــري عديــد الجامعــات تحليـ ً
ـال رسـ ً

أيضــا أن تجــري تحليلــك الخــاص
للســوق كجــزء مــن عمليــة الموافقــة علــى البرنامــج ولكــن مــن األفضــل ً

دوليــا،
محليــا أو
حتــى تتعــرف علــى مــا تقدمــه المؤسســات التعليميــة األخــرى فــي تخصصــك ســواء
ً
ً

ً
بســيطا مثــل إجــراء بحــث علــى اإلنترنــت أو إجــراء تحليــل للســوق أكثــر
ويمكــن أن يكــون هــذا التحليــل
ـموال.
شـ
ً

بمــا فــي ذلــك حلــول تكنولوجيــا التعليــم والــذكاء االصطناعــي وغيرهــا.

توقعــات المتعلميــن وأصحــاب العمــل مثــل أن تكــون المقــررات عبــر اإلنترنــت أو أن
تكــون بــدوام جزئــي أو أقصــر أو أكثــر مرونــة.

ما هي العوامل التي تقيد السوق؟
الرسوم الدراسية والتكاليف المرتبطة بها.
الوضع المالي للجامعات واالستثمار في أنظمة البرمجيات واألجهزة.
اســتخدام قائمــة المراجعــة هــذه يمكــن أن يســاعدك فــي تحديــد مــدى اســتعداد المؤسســة التــي
تعمــل بهــا ومــدى اســتعدادك أنــت وفريقــك لوضــع برنامــج جديــد ،ونــوع المقــرر الــذي قــد يكــون
ـوال ،ال ســيما فــي الســوق الدوليــة شــديدة التنافســية.
أكثــر قبـ ً

مبكــرا فــي بنــاء الحجــة القويــة حــول ســبب أن المقــرر الدراســي الخــاص بــك
يســاعدك القيــام بذلــك
ً
(وليــس المقــررات األخــرى) مهــم للغايــة حتــى تســتثمر فيــه الجامعــة ،فتطويــر المقــرر اســتثمار مكلــف
ألي مؤسســة تعليميــة .كمــا أن القيــام بذلــك ســيمنحك الكثيــر مــن المعلومــات المفيــدة حــول كيفيــة

توصيــف الجامعــات للمقــررات وعــدد المقــررات فــي البرنامــج ومــا تركــز عليــه المقــررات علــى ســبيل

المثــال بــل وكيفيــة تقديــم البرنامــج وتقييمــه.
14
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دراســة حالــة :مركــز مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل بجامعــة
الملــك عبــد العزيز
تقــوم جامعــة الملــك عبــد العزيــز بــدور مهــم فــي المشــاركة فــي نهضــة المجتمــع ودفعــه
قدمــا وذلــك مــن خــالل بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة .ومنــذ تقديــم رؤيــة المملكــة العربيــة
ً

الســعودية  2030ســارت الجامعــة بثبــات علــى نهــج تحقيــق أهــداف الرؤيــة فــي مجــال التعليــم
والمشــاركة فــي بنــاء مجتمــع فاعــل وتوفيــر تعليــم قــادر علــى بنــاء كــوادر ســعودية مؤهلــة
لســوق العمــل .ومــن هــذا المنطلــق تــم إنشــاء مركــز مواءمــة مخرجــات التعليــم مــع ســوق
العمــل بقــرار معالــي مديــر جامعــة الملــك عبــد العزيــز لضمــان توافــق مخرجــات التعليــم الجامعــي

مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي هيئــة تقويــم التعليــم وتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة مــن
خــالل تقديــم كــوادر تتمتــع بالمهــارات والمعرفــة والكفــاءات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل وتتميــز

بــروح المبــادرة والمثابــرة والقيــادة والوعــي الذاتــي والوعــي االجتماعــي والثقافــي .وأقــام المركــز
ـددا مــن ورش العمــل والمحاضــرات فــي مجــال التأهيــل الوظيفــي لطلبــة الجامعــة منــذ إنشــائه
عـ ً

عــام  2018وحتــى اآلن.

ملخص إنجازات مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بجامعة الملك عبد العزيز:
إعداد دراسات لتحديد متطلبات سوق العمل.

السوق الداخلي
أيضــا إلــى التفكيــر فــي الطريقــة التــي ســيتوافق بهــا البرنامــج الــذي تعمــل عليــه مــع مــا تقدمــه
تحتــاج ً
المؤسســة التــي تتبعهــا ،وتتســاءل إذا كانــت المــوارد المطلوبــة موجــودة بالفعــل ،وأن تعــرف بشــكل عــام

مــا هــو المطلــوب لتطويــر البرنامــج .وثمــة مشــكلة خاصــة فــي الجامعــات وهــي أن العديــد مــن األقســام
العلميــة تعمــل فــي اســتقاللية وتطــور العديــد مــن البرامــج ،وقــد ينتهــي األمــر بــأن يكــون لــدى الجامعــة
ـدارا للمــوارد ،ومــن الممكــن أن قــد يصبــح ذلــك مربـ ًـكا للغايــة
برامــج ودورات متشــابهة جـ ًـدا ممــا يعــد إهـ ً

للعالــم الخارجــي.

نقطة للوقوف والتفكير
اكتشف البرامج األخرى التي تقدمها جامعتك في التخصصات المشابهة أو القريبة
لتخصصك.

مشابها للبرنامج الذي تخطط إلعداده؟
برنامجا
ماذا ستفعل إذا وجدت أن هناك
ً
ً
قد تحتاج إلى التحدث إلى منظمي المقررات لجمع المزيد من المعلومات والتي تتضمن
مثال المعدات واألدوات المطلوبة والمحتوى المشترك ومهارات المعلمين وخبراتهم.
ً

وضع السياسات الحاكمة للمواءمة مع سوق العمل.
توقيع مذكرات تعاون لتدريب طلبة الجامعة.
وفقا لرؤية .2030
استشراف الوظائف المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل
ً

دوافع أخرى للتغيير
أيضــا إلــى التفكيــر فــي دوافــع أخــرى للتغييــر ،ومنهــا علــى
إلــى جانــب النقــاط الموضحــة أعــاله ،ســتحتاج ً
ســبيل المثــال متطلبــات الهيئــات المهنيــة والجهــات التنظيميــة ،فمعظــم البرامــج المهنيــة (مثــل برامــج

القانــون أو طــب األســنان أو التمريــض أو الطــب) لديهــا معاييــر صارمــة ومســار البــد للبرامــج االلتــزام

بــه ســواء عنــد اســتحداث برنامــج أو عنــد إجــراء مراجعــات كبيــرة علــى برنامــج معتمــد بالفعــل .إذا كنــت
مشـ ً
ـتركا فــي مثــل هــذه البرامــج ،فأنــت بحاجــة إلــى أن تكــون علــى درايــة كبيــرة بمــا ســتطلبه الهيئــات

المهنيــة منــك .فــي الفصــل  22مــن هــذا الكتــاب ســنبحث احتياجــات أصحــاب المصلحــة المختلفيــن
وتوقعاتهــم.
16
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الجدول  – 1المكونات الرئيسية للمنهج
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تشــير إلــى الغــرض العــام مــن المقــرر ومــا يحــاول البرنامــج أو المعلــم تحقيقــه بشــكل
عــام.

يجــب علــى المنهــج المخطــط جيـ ًـدا أن يضــع فــي االعتبــار االحتياجــات العامــة والخاصــة للمتعلميــن وتأثيــر
العناصــر البيئيــة واالجتماعيــة والظــروف المتنوعــة وممارســات التعلــم فــي مؤسســات التعليــم العالــي.

ســننظر إلــى كل هــذه األمــور وأكثــر بعمــق أكبــر فــي الفصــول التاليــة.

غايات أو أهداف
البرنامج

عفوي
مستبعد

مقصود
تحقق

نتائج التعلم
الغرض منه

تم تدريسه

الموصى به

تم تعلمه

المكتوب

أهداف التعلم (أو
التدريس)

المدعوم

الملغي

الكفاءات

الشكل  – 3مكونات المنهج

والتعلــم والمفاهيــم والمبــادئ األساســية للتعلــم والتقييــم ،ونوضــح تعريفــات هــذه المصطلحــات

المصطلحــات تختلــف مــن منظمــة إلــى أخــرى ومــن بلــد إلــى آخــر.
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تحــدد أهــداف التعلــم الســلوكيات التــي يمكــن مالحظتهــا والقابلــة للقيــاس التــي يجــب
علــى المتعلميــن إظهارهــا نتيجــة للمشــاركة فــي برنامــج التعلــم.
ـادرا علــى ســرد األســباب الرئيســية
“عنــد االنتهــاء مــن هــذا المقــرر ،ســيكون المتعلــم قـ ً
الخمســة لمــرض الســكري مــن النــوع ”.2

قــادرا علــى القيــام بــه كنتيجــة لبرنامــج
تحــدد الكفــاءات مــا يجــب أن يكــون المتعلــم
ً
تعليمــي ،مــن حيــث المهــارات والمعرفــة والســلوكيات التــي تشــتمل علــى األداء المهنــي
(وتســتخدم بشــكل أساســي فــي البرامــج المهنيــة أو المهــارات العمليــة).
“إجــراء مقابــالت منظمــة بشــكل روتينــي لضمــان تحديــد ومعالجــة مخــاوف المريــض
وتوقعاتــه وفهمــه”.

خصائص الخريجين

طرق التعلم
والتعليم

الطــرق التــي يقــوم مــن خاللهــا المعلمــون بإحــداث التعلــم حتــى تتحقــق النتائــج المرجــوة.
وجهــا لوجــه (مثــل إلقــاء المحاضــرات وفــرق العمل
وتشــمل هــذه الطــرق التعليــم المباشــر ً
الصغيــرة) والتعلــم عبــر اإلنترنــت والتعلــم فــي مــكان العمــل والتعلــم الذاتــي.

التقويم

الطريقــة التــي يقــاس بهــا أداء الطالــب مــن ناحيــة المعرفــة  /الفهــم ،والســلوكيات
والمهــارات العمليــة والقابلــة للتحويــل.

التقييم

يســتخدم التقييــم لقيــاس مــدى نجــاح البرنامــج أو الوحــدة أو المقــرر أو الجلســة فــي
تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا .ومــن المالحــظ أنــه فــي بعــض البلــدان يعنــي التقييــم تقويــم
أداء الطــالب ،أي القيــام بمــا اســميناه هنــا “التقويــم”.

واضحــا مــع أصحــاب المصلحــة وعلــى
الرئيســية فــي الجــدول  .1وفــي مناقشــاتك يجــب أن تكــون
ً

جميــع األطــراف التأكــد مــن أن الشــيء الــذي نتحــدث عنــه هــو نفــس مــا يتحــدث عنــه اآلخــرون حيــث أن

ـادرا علــى إظهــار فهمــه لســت نظريات
“عنــد االنتهــاء مــن هــذا المقــرر ،ســيكون المتعلــم قـ ً
كبــرى فــي علــم النفس”.

الصفــات والمهــارات والتفاهمــات التــي يتفــق المجتمــع الجامعي على ضــرورة أن يطورها
الطــالب خــالل فتــرة وجودهــم فــي المؤسســة التعليميــة .وتشــمل هــذه الخصائــص،
ولكنهــا ال تقتصــر علــى ،الخبــرة فــي التخصــص أو المعرفــة التقنيــة التــي تشــكل بصــورة
تقليديــة جوهــر معظــم المقــررات الدراســية الجامعيــة .كمــا أنهــا صفــات تُ عــد الخريجيــن
أيضــا ليعملــوا مــن أجــل صالــح المجتمــع فــي «مســتقبل غيــر واضــح” وتهيئهــم القتحــام
ً
ســوق العمــل.

فــي البدايــة دعونــا نفكــر فــي المكونــات «التقنيــة» المختلفــة والمصطلحــات التــي ســنحتاج إلــى معرفتهــا
لبــدء عمليــة تصميــم المنهــج ،وهــي تشــمل الغايــات أو أهــداف البرنامــج  ،ونتائــج وأهــداف التعليــم

تحــدد نتائــج التعلــم مــا يجــب أن يعرفــه المتعلمــون بشــكل عــام ،ومــا يجــب أن يكونــوا
قادريــن علــى القيــام بــه ،وكيفيــة التصــرف نتيجــة لمشــاركتهم فــي برنامــج التعلــم.

جيدا تُ ترجم بسهولة إلى معايير للتقييم
الحظ أن نتائج وأهداف التعلم المكتوبة ً

تم اختباره

18

كما أنها تخبر المشاركين عن ماهية موضوع البرنامج أو الجلسة ،وعلى سبيل المثال:
“الهــدف مــن هــذا المقــرر هــو تزويــد المتعلميــن بالمعرفــة األساســية المتعلقــة بفيزيــاء
الكــم”

المنهج

مخفي

علــى ســبيل المثــال “لتخريــج خريجيــن مؤهليــن وجاهزيــن للتوظيــف يفهمــون ويمكنهــم
تطبيــق المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بتخصصهــم”
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ليس مجرد منهج واحد

نوع المنهج

فــي هــذا الكتــاب ،ســنركز بشــكل أساســي علــى المناهــج الرســمية المكتوبــة ألنهــا أكثــر األنــواع التــي
غالبــا مــا ُينظــر إلــى المنهــج الدراســي علــى أنــه دليــل يحتــوي علــى
يمكننــا الســيطرة عليهــا .ولذلــك ً

أهــداف وغايــات لمجــال دراســي معيــن .ومــع ذلــك ،فــإن ذلــك ليــس ســوى طريقــة واحــدة لرؤيــة المنهــج
الدراســي ،فبتلــك الطريقــة ننظــر إلــى المنهــج الرســمي (الواضــح) الــذي يتــم تدوينــه ويتميــز بالشــفافية

دائمــا مــا هــو غيــر معــروف أو مخطــط لــه أو متوقــع ،وهــو الــدروس
المنهج الخفي أو يتضمــن
ً
الضمني أو المخفي غيــر المكتوبــة وغيــر المعلنــة وغيــر الرســمية وغيــر المقصــودة فــي كثيــر مــن
األحيــان ،وهــو كذلــك القيــم والرســائل ووجهــات النظــر األكاديميــة واالجتماعيــة
أو غير الرسمي
والثقافيــة التــي يتعلمهــا الطــالب مــن خــالل مجموعــة مــن المصــادر داخــل
وخــارج المؤسســة علــى حــد ســواء.
ينشــأ هــذا المنهــج مــن رحــم ثقافــة المؤسســة وروتينهــا وطقوســها التــي تحــدد
ســلوكيات الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس ومواقفهــم وتوقعاتهــم.

والوضــوح لجميــع أصحــاب المصلحــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب علــى حــد ســواء .عندمــا نصمــم
منهجــا دراسـ ًـيا ،علينــا أن نفكــر فــي الطريقــة التــي ســيتم بهــا تطبيــق المنهــج الرســمي علــى أرض
ونطــور
ً

ً
وفقــا لدراســة كيلــي ( )2009فــإن تعريــف المنهــج الخفــي هــو «األشــياء التــي
يتعلمهــا الطــالب بســبب الطريقــة التــي يتــم بهــا تخطيــط وتنظيــم العمــل
بالمؤسســة التعليميــة ولكــن ال يتــم تضمينهــا صراحــة فــي التخطيــط وال تكــون
حتــى فــي وعــي المســؤولين عــن ترتيبــات العمــل بالمؤسســة التعليميــة” .وال
ـلبيا ،فيمكن للمنهــج الخفي إذا
دائمــا اعتبــار المنهــج الخفــي
مصطلحــا سـ ً
ً
ينبغــي ً
تحققــت معطياتــه أن يفيــد الطــالب والمتعلميــن فــي جميــع النظــم التعليميــة.

الواقــع .هنــاك العديــد مــن األنــواع المختلفــة مــن المناهــج بخــالف المنهــج الرســمي ،والتــي يمكــن أن
تؤثــر جميعهــا علــى الطريقــة التــي ُينظــر بهــا إلــى البرنامــج ،وتؤثــر علــى كيفيــة عمــل المنهــج ،ويمكنهــا أن
تقــوض تقديــم المنهــج الــذي تــم تبنيــه فــي حالــة عــدم االلتــزام بهــا (أنظــر الجــدول .)2

الجدول  – 2أنواع المنهج

التعريف

نوع المنهج

التعريف

المنهج المستبعد
(أو الملغي)

المنهج الواضح
(الرسمي)

يحــدد المقــررات والموضوعــات والــدروس وأنشــطة التعلــم التــي يشــارك فيهــا
الطــالب والتــي تتوقــع المرسســة التعليميــة أن يكتســبها الطــالب الناجحــون
وكذلــك المعرفــة والمهــارات التــي يقصــد المعلمــون تدريســها للطــالب.

هــو الموضوعــات أو وجهــات النظــر التــي يتــم اســتبعادها تحديـ ً
ـدا مــن المنهــج،
وهــو مــا يقــدم رســائل للمتعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى حــد ســواء حــول
المقـ َّـدرة أو المعتــرف بهــا وخــالف ذلــك.
األجــزاء المميــزة أو ُ

األنشطة غير
الصفية

هــي األنشــطة التــي يتــم تقديمهــا خــارج المنهــج الرســمي كعامــل مســاعد
لعمليــة التعلــم ،وهــذه األنشــطة قــد تتضمــن البرامــج التــي ترعاهــا المؤسســة
التعليميــة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الجانــب األكاديمــي لتجربــة الدراســة ،وكذلــك
البرامــج واألنشــطة التــي يقودهــا الطــالب أو التــي يقودهــا المجتمــع.

ويتضمن هذا:
المنهج الموصى به (المقررات التى أوصت بها جهة معينة)
المنهــج المكتــوب (مــا هــو مكتــوب فــي مواصفــات البرنامــج أو نمــاذج
الوحدات)

المنهج التفاوضي

المنهج الذي تم تدريسه (ما يتم تدريسه بالفعل من قبل المعلمين)

إحــدى طــرق معالجــة بعــض النقــاط التــي أثيــرت أعــاله تتمثــل فــي إجــراء مشــاورات واجتماعــات متعــددة

المنهــج الــذي تــم تعلمــه (مــا يتعلمــه الطــالب بالفعــل) ويطلــق عليــه
أحيانً ــا المنهــج المتلقــى ويشــمل التعلــم اإللكترونــي والتعلــم الذاتــي
والتعلــم الذاتــي الموجــه

مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة لتحديــد القضايــا والعمــل علــى التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء حولهــا .قبل

المنهج المقيم (ما يقوم المعلمون بتقييمه)

يســتعرض الشــكل  4بعــض أهــم الدوافــع والمقاومــات الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثــر علــى تطويــر

تصميــم المنهــج الدراســي وتقديمــه ،يجــب مناقشــة الســياق التعليمــي والمهنــي وتحديــده بــكل وضــوح.

المناهــج الدراســية علــى المســتوى االســتراتيجي ،وهــي تشــمل القــوى الراميــة للتغيير والقــوى المقاومة

للتغيــر أو التــي تكبــح جماحــه ،والتــي وصفهــا لويــن ( )1946باســم «مجــال القــوة» .ووفقـ ًـا لدراســة مــن

إعــداد ماكيــم وجونــز ( )2018فإنــه يجــب علــى أي فريــق يعمــل علــى تطويــر المناهــج الدراســية أن يعمــل
مــع هــذه القــوى وتحقيــق التــوازن بينهــا لتحقيــق حــل وســط يمكــن أن يقبلــه أصحــاب المصلحــة.

وقــد أطلقنــا علــى هــذه العمليــة اســم «المنهــج التفاوضــي» وهــو يتميــز بظهــور العديــد مــن المحادثــات

والحلــول الوســط والتكيفــات الثقافيــة.

20
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عمومــا ،بعــد دعمــه بالفلســفات
تعتبــر عمليــة تصميــم المنهــج بشــكل عــام هــي «شــكل» البرنامــج
ً
والمعتقــدات التربويــة والتقاليــد الخاصــة بالموضوعــات .فعلــى ســبيل المثــال قــد يكــون هــذا المنهــج

مزيجــا
حلزونيــا» أو يكــون
«منهجــا
«قائمــا علــى حــل المشــكالت» أو «مــواد اختياريــة  +مــواد إجباريــة» أو
ً
ً
ً
ً

مــن أكثــر مــن نمــوذج وأســلوب لتســهيل عمليــة التعلــم وقياســها .ولذلك يعــد تصميم المناهــج والبرامج
ـزءا ال يتجــزأ مــن تخطيــط المناهــج وهــو المرحلــة األوليــة واألكثــر أهميــة فــي تطويــر المناهــج
التعليميــة جـ ً

الدراســية .يوضــح الشــكل  5مســتويات تخطيــط البرامــج التــي يجــب أن يضعهــا مصممــو المنهــج فــي
االعتبــار.

مستويات تخطيط البرامج

الشكل  – 4المنهج التفاوضي
إنساني

نقاط للتأمل

(بالصف) على
مستوى المجموعة

على مستوى
الصف الدراسي

على مستوى
المعلم الفرد

كيف يمكنك معالجة بعض هذه الجوانب األخرى للمنهج؟
هل هناك أي فرصة للتأثير على المناهج الدراسية المخفية أو غير الرسمية؟
ما هي تلك الفرص؟
كيــف يمكــن للمتعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس المســاعدة فــي توفير إضافات إلــى المنهج

مؤسسي
على مستوى
الفريق

على مستوى
المعلمين

على مستوى
المبنى

على مستوى
النظام

على مستوى
المؤسسة

على مستوى
المحافظة

على المستوى
الوطني

الشكل  .5مستويات تخطيط البرامج
ألقينــا المزيــد مــن الضــوء علــى نمــاذج مناهــج مختلفــة فــي الفصــل الســابع مــن هــذا الكتــاب ،ولكننــا هنــا

ـتخداما والــذي ســيعطيك اللبنــات األساســية لتصميــم المنهــج .يقــدم الشــكل 6
نتبــع النهــج األكثــر اسـ
ً

الخطــوات الرئيســية فــي عمليــة تصميــم المقــرر.

الرســمي ،علــى ســبيل المثــال ،مــن خــالل جمعيــات األنشــطة غيــر الصفيــة أو النــوادي أو

التعلــم مــن األقــران؟

كيف يمكن أن يرتبط ذلك بالمناهج الدراسية الرسمية؟
كيف يمكنك التحكم في ذلك (أو هل تحتاج إلى ذلك) ؟
كيــف يمكنــك أن تتنــاول بشــكل اســتباقي الموضوعــات أو الجوانــب التــي ينبغــي (أو تــم

بالفعــل) اســتبعادها بشــكل خــاص مــن المناهــج الدراســية؟

خطة
التقييم

أنشطة التعلم
والتدريس والتقييم
(الوحدات مستوى
المقرر )

معايير التقييم

األهداف التعليمية

المحدد (الوحدات،

المحددة (الوحدات

مستوى المقرر)

 ،مستوى المقرر)

نتائج التعليم

غايات

للبرنامج

البرنامج

الشكل  .6خطوات عملية تصميم المقرر
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مركزي أو المركزي

ﺍ"> .5 P2ﺍ"+1ﺍﺀ BOﺍ"#7Nﺀﺓ

ثمــة مســألة اســتراتيجية يجــب تحديدهــا وهــي مــا إذا كان تصميــم المقــرر وتقديمــه وإدارتــه يجــب أن يتــم
غالبــا مــا يكــون هــذا خــارج أيــدي األفــراد المشــاركين فــي تطويــر المقــرر ولكــن يكــون
مركزيــا أم
المركزيــاً .
ً
ً

لــه تأثيــر علــى جميــع جوانــب تطويــر المنهــج وتقديمــه .علــى أرض الواقــع ،تحتــوي معظــم البرامــج علــى

محليــا ،ولكليهمــا مزايــا وعيــوب.
عناصــر مــن المنهــج المركــزي والالمركــزي أي تقديــم المنهــج
ً

قــدم بيجــز ( )1999مفهــوم المواءمــة البنــاءة للمنهــج وهــو مــا يشــير إلــى أن جميــع جوانــب المنهــج تحتــاج
إلــى تكويــن وحــدة متكاملــة ،وهــذا مــا نطلــق عليــه اســم ٌ
(بنــاء) ألن هــذا المفهــوم يعتمــد علــى نمــاذج

تعليميــة بنائيــة أو تفســيرية تــرى أن المعرفــة تنشــأ مــن خــالل التجــارب الســابقة للشــخص باإلضافــة إلــى

ثقافتــه وبيئــة التعلــم التــي اختبرهــا .ولذلــك تعتبــر القيــم والمعتقــدات والمعانــى مــن األمــور األساســية
لكــي نفهــم األشــخاص ،ولذلــك فإننــا بحاجــة إلــى دعــم المتعلميــن لتحديــد معنــى تخصصاتهــم مــن خــالل

الجدول  – 3مقارنة بين نهج المنهج المركزي والالمركزي
المنهج المركزي

المنهج الالمركزي

يمكن أن يكون على المستوى الوطني أو
مستوى المؤسسة

يعمل على المستوى المحلي (على سبيل المثال
على مستوى القسم)

ً
وفقا للنموذج المعني بالمخرجات
يعمل عادة

يعمل على دمج النماذج المعنية بالمخرجات
والعملية التعليمية

وترتيبا
تنظيما
يميل إلى كونه أكثر
ً
ً

غالبا ما يضمن ملكية المعلم للمقرر بصورة
ً
أفضل

أسهل من أجل ضمان االتساق والنهج القياسي
للتدريس والتعلم والتقييم

يمكن أن يسمح بمجموعة متنوعة من أساليب
التصميم وتقديم المنهج ،ويمكن من إجراء
مقارنات بين نقاط القوة والضعف لكل منها
وتسهيل عملية األبحاث التي يشرف عليها
المعلم

من الممكن أن يسمح بوصول أفضل إلى
مجموعة أوسع من الخبرات ولكنها تكون أقل
حساسية نحو االحتياجات المحلية

يميل إلى أن يكون أكثر مالءمة الحتياجات
الطالب المحلية

مخصصا لإلشراف على
تعليميا
يتطلب مركزً ا
ً
ً
تقديم المنهج ومراقبته وتوحيد المقررات وإجراء
التقييمات وإجراء تقييم المقرر

يتولى أمرها األقسام العلمية وأدواتها اإلدارية
واألكاديمية

وضــع أنشــطة التعلــم ذات الصلــة فــي مكانهــا الصحيــح.

بالنســبة لمطــوري المناهــج ،فــإن ذلــك يعنــي أن النتائــج أو األهــداف أو الكفــاءات المحــددة يجــب أن
تكــون متوائمــة مــع ُن ُهــج التعلــم والتعليــم ذات الصلــة وأن يتــم تقييمهــا مــن خــالل طــرق التقييــم

ذات الصلــة ،علــى أن تكــون اســتراتيجية التقييــم تســتخدم بيانــات مســتقاة مــن مجموعــة مــن المصــادر

كليــا طــوال الوقــت.
(الشــكل  .)7وتحتــاج عمليــة التعلــم إلــى مراجعتهــا ً
نتائج
التعلم

طرق
التعليم
والتعلم

المنهج

تقييم
البرامج

تقويم أداء
الطالب
الشكل  – 7مواءمة المنهج
فوائد مواءمة المناهج هي:

تعزيز وضوح المناهج.

شفافية كل شيء لكل من المتعلمين والمعلمين.

ً
وثيقا.
ارتباطا
تشجيع التعلم العميق ألن جميع المكونات مرتبطة
ً
24
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التعليم القائم على النتائج

إطار عمل التعليم القائم على النتائج

يكمــن التعليــم القائــم علــى النتائــج فــي صميــم هــذا النهــج لمواءمــة المناهــج وتصميمهــا وتقديمهــا،

وهــو أحــد أكثــر النمــاذج المهيمنــة فــي التعليــم .يقتــرح ســبادي ( )1994أن منهــج التعليــم القائــم علــى

رؤية الجامعة ورسالتها

النتائــج يبــدأ بتعريــف واضــح واتفــاق صريــح حــول مــا هــو األمــر المهــم الــذي يجــب أن يتمكــن المتعلمــون
مــن القيــام بــه كنتيجــة للمشــاركة فــي عمليــات التعلــم ،وهــذا يــؤدي إلــى تنظيــم مكونــات المنهــج

(التعلــم والتدريــس والتقييــم) لضمــان حــدوث ذلــك.

حدد سباتي أربعة أسس للتعليم القائم على النتائج:
التركيــز الواضــح – كل مــا يفعلــه المعلمــون يحتــاج إلــى التركيــز علــى هيكلــة ودعــم المنهــج حتــى

يتمكــن المتعلمــون مــن تحقيــق نتائــج التعلــم المحــددة.

التصميــم مــن أعلــى إلــى أســفل – هــذا ُيذٌ كــر المطوريــن بــأن تصميــم المناهــج يبــدأ بتعريــف واضــح
لنتائــج التعلــم المقصــودة التــي يتوقــع أن يحققهــا المتعلمــون بنهايــة المقــرر أو البرنامــج ،وهــذا
يتيــح للمعلميــن اتخــاذ جميــع القــرارات التعليميــة لضمــان حــدوث ذلــك.

التوقعــات العاليــة – تتيــح التوقعــات العاليــة تطويــر برنامــج يتحــدى المتعلميــن ويحفزهــم لالنخــراط
بعمــق فــي التعلــم وتحقيــق إمكاناتهــم.

الفــرص الممتــدة – وهــي الفــرص المرتبطــة بمــا ورد أعــاله وتعمــل علــى تذكيــر المعلميــن بتوفيــر
فــرص متنوعــة للمتعلميــن للمشــاركة واإلنجــاز حيــث ال يتعلــم جميــع المتعلميــن بنفــس الطريقــة أو

بنفــس الوتيــرة.

التقييم

التقييم المؤسسي

تقييم البرنامج

التحسينات
تخطيط المقرر وتقديمه
المنهج

النتائج

الخصائص

غايات البرنامج/
أهداف التعليم

سمات الخريجين
العاملين

مخرجات تعليم البرنامج

سمات الخريجين

طرق التدريس

نشاطات التعلم

تقييم المقرر

مهام التقييم

مخرجات تعليم المقرر

سمات التعليم

الشكل  – 8إطار عمل التعليم القائم على النتائج
ـتخداما فــي جميــع
النهــج القائــم علــى النتائــج بالنســبة لتخطيــط التعليــم وتقديمــه هــو النهــج األكثــر اسـ
ً
أنحــاء العالــم وهــو بذلــك يتيــح طريقــة منظمــة للغايــة لمواءمــة جميــع أجــزاء البرنامــج مــن النتائــج عاليــة

المســتوى وحتــى معاييــر التقييــم ،فيمــا تترتبــط الغايــات والنتائــج واألهــداف علــى مســتويات مختلفــة

ـوال إلــى أهــداف أو
مــن التعلــم والخصوصيــة ،وتنتقــل مــن الغايــات العامــة للمقــرر ونتائــج البرنامــج وصـ ً
نتائــج محــددة علــى مســتوى الجلســة التعليميــة ،وهــو مــا يمكــن تطويــره بعــد ذلــك إلــى معاييــر تقييــم

محــددة .وهــذه عمليــة شــفافة للغايــة لــكل مــن المتعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس .ويوضــح الشــكل 8

بعــض األمــور التــي يجــب مراعاتهــا فــي النهــج التعليمــي القائــم علــى النتائــج.

كيــف يتــم اســتخدام التعليــم القائــم علــى النتائــج والمواءمــة البنــاءة علــى
أرض الواقــع
تمتلــك معظــم الجامعــات نمــاذج قياســية يمكنــك اســتخدامها كدليــل إلــى مــا هــو مطلوب على مســتوى
برنامــج أو وحــدة  /مقــرر ،وهــي تشــمل عناصــر أكثــر مــن عناصــر المنهــج األساســية ،ولكــن فــي الوقــت
الحالــي ســنركز فقــط علــى العناصــر األساســية ألنهــا األكثــر أهميــة فــي المراحــل المبكــرة.

26
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ـادا علــى التخصــص ،مــن الممكــن أن تشــمل ُ
الن ُهــج واألســاليب األخــرى تعلــم الكبار والتعلــم القائم
واعتمـ ً
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علــى الطالــب والتعلــم النشــط والتعلــم الذاتــي والتعلــم فــي مــكان العمــل والتعلــم القائــم علــى الكفــاءة.

كمــا يتضــح لنــا ،فــإن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة تؤثــر علــى أي منهــج وتحــدد
ســماته ،كمــا تتأثــر الفلســفة التعليميــة وتصميــم المنهــج وأولويــات البرنامــج بوجهــات النظــر المختلفــة

حــول التعلــم ،وتدعمهــا نظريــات تعليميــة أو نمــاذج ســائدة فــي تخصصــات مختلفــة .وتؤثــر الطريقــة التــي
ننظــر بهــا إلــى العالــم علــى الطريقــة التــي نخطــط بهــا لتعلــم الطــالب وكيفيــة التدريــس لهــم ،لــذا فــإن

فهــم «العدســات» التعليميــة المختلفــة التــي يمكننــا مــن خاللهــا مشــاهدة التعليــم سيســاعدنا علــى فهــم
المتعلميــن بشــكل أفضــل وبالتالــي تســهيل تعلمهــم.

وهــذه ُ
الن ُهــج واألســاليب هــي نفســها مدعومــة بنظريــات أو نمــاذج تعليميــة تتضمن النظريات الســلوكية

والمعرفــة والبنائيــة والتعلــم االجتماعــي والظرفيــة واإلنســانية والتحفيزيــة ونظريــات الهويــة والنظريــات
أيضــا علــى ســبيل المثــال نظريــة النشــاط أو مجتمعــات الممارســة).
الوصفيــة وغيرهــا (ومــن ذلــك ً

ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟
ســواء كنــت تعلــم هــذا أم ال ،فــإن هــذه النمــاذج الرئيســية تعكــس اعتقادنــا بمــا يجــب أن يتضمنــه

هنــاك نموذجــان مهيمنــان همــا :نمــوذج النهــج الوضعــي ونمــوذج نهــج مــا بعــد الوضعــي  /البراجماتــي

التدريــس واعتقادنــا بكيفيــة حــدوث التعلــم ومرئياتنــا حــول طــرق تقييــم الطــالب .وبالتالــي ،فــإن المنهــج

يفتــرض النهــج الوضعــي أن العالــم «حقيقــي» وأن المعرفــة حقيقيــة وقابلــة للقيــاس وقابلــة للنقــل،

التعلــم بأفضــل طريقــة فــي ســياقات مختلفــة لمجموعــة مــن المتعلميــن ذوي االحتياجــات والتفضيــالت

وكل منهمــا يتبنــى وجهــات نظــر مختلفــة حــول كيفيــة النظــر إلــى المعرفــة.
وبالتالــي يمكــن التحكــم فــي التعلــم ونتائجــه.

يقــع نهــج مــا بعــد الوضعــي أو البراغماتــي بيــن النهجيــن اآلخريــن ويــرى أن المعرفــة مشــتقة مــن
وجهــات نظــر ومصــادر مختلفــة.

ً
حكــرا علــى منظــور أو نهــج واحــد ،ولكنــه ســيختار أنشــطة التعلــم المناســبة لتســهيل
المثالــي ليــس
المختلفــة.

ُن ُهج المنهج

النمــوذج البنائــي أو التفســيري نوقــش مــن قبــل فيمــا يتعلــق بالتعليــم القائــم علــى النتائــج،

ـاء علــى النمــاذج والنظريــات المذكــورة أعــاله ،يصــف أورنســتاين وهانكينــز ( )2004ســتة ُن ُهــج رئيســية
بنـ ً

مناقشــتهم للمنهــج.

وهــو مــا ســيؤثر بــدوره علــى تحديــد طريقــة التدريــس ،وهــذه ُ
الن ُهــج هــي:

حيــث ُينظــر إلــى المعرفــة علــى أنهــا وســيطة ويتــم بنائهــا وإعــادة بنائهــا مــن قبــل المتعلميــن أثنــاء

الفلسفات التعليمية
النهج الوضعي (المعرفة التجريبية)
تأتــي المعرفــة مــن األشــياء التــي
يمكــن تجربتهــا بالحــواس أو إثباتهــا
بالمنطــق /العلم (الواقعيــة الحقيقية)

نهج ما بعد الوضعي (الواقعية)
تأتــي المعرفــة مــن الموضوعيــة
المعدلــة ،والنتائــج تكــون علــى
األرجــح «صحيحــة» فــي الســياق
(الواقعيــة التجاوزيــة)

طبيعة المعرفة
البراغماتية (المنطق العلمي)
بنــاء علــى العالــم
تبنــي المعرفــة
ً
الــذي نعيــش فيــه والتفســيارت
الخاصــة بتحقيــق أفضــل النتائــج
المرجــوة

علميــا،
تقنيــا أو
للمناهــج تســتخدم نمــاذج تعليميــة مختلفــة تعتمــد علــى إلــى أي مــدي يكــون المنهــج
ً
ً
النهج السلوكي
النهج اإلداري

النهج القائم على األنظمة
النهج األكاديمي

النهج اإلنساني

نهج إعادة المفاهيم
عنــد تطويــر برنامــج جديــد ،مــن المفيــد أن تضــع فــي االعتبــار كل هــذه األمــور حيــث ســتحتاج إلــى الرجــوع

البنائية أو التفسيرية
يتــم بنــاء المعرفــة أو تفســيرها
بشــكل فــردي مــن خــالل التجــارب
المســتمرة مــع العالــم ويتــم
تحديثهــا باســتمرار والتوســط فيهــا

ـادا علــى نُ ُهــج وأســاليب التعليــم التــي يتبعهــا المعلمــون والتقاليــد المتبعــة
إليهــا (بشــكل مــا أو بآخــر) اعتمـ ً

عنــد دراســة المــواد المعنيــة .حددنــا فــي الجــدول  4الســمات الرئيســية لهــذه ُ
الن ُهــج واألســاليب وذكرنــا
بعــض االعتبــارات العمليــة لمطــوري المناهــج الدراســية .أثنــاء تقدمــك فــي العمــل وبصحبتــك هــذا

الكتيــب العملــي ،ســتجد أن كل مــا نذكــره هنــا لــه صــدى فــي األنشــطة والعمليــات الموضحــة.

الشكل  – 9الفلسفات التعليمية
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الجدول  – 4نُ ُهج المنهج وبعض االعتبارات العملية للمعلمين
النهج

السلوكي

اإلداري

السمات
النهج التقليدي
يتعامل هذا النهج مع المنهج من
جهة األساليب والنماذج المنطقية
والعلمية والتقنية
يحدد أهداف التعلم التي تركز على
سلوكيات المتعلم القابلة للقياس
والتي يمكن مالحظتها

اعتبارات عملية
يقدم طريقة منظمة لتطوير وقياس
التعلم (منهج رسمي)
مفيد للمهارات العملية ألنه يتضمن
الممارسة والتغذية الراجعة
مفيد بصورة أقل للتخصصات النظرية
وكتابة المقاالت والسلوكيات المهنية

يركز على جميع األشخاص والمعدات يساعد في تحديد جميع الموارد الالزمة
واحتياجات إعداد الجداول والتوقيتات
واألنظمة الالزمة لتقديم المنهج

ينظر إلى المنهج على أنه نظام معقد يذكرنا بأننا بحاجة إلى تطوير
يتألف من أجزاء مترابطة :السياسات المخططات والرسوم البيانية للعمليات
القائم على األنظمة واإلجراءات والحوكمة وضمان الجودة ومدى سهولة االتصاالت وخطط
الدروس وغير ذلك (منهج رسمي
يتضمن اإلدارة ودعم المتعلم
مكتوب)
والمناهج والتدريس والتقييم

األكاديمي

يعكس تأثير المنظرين التربويين (مثل يذكرنا بأنه علينا اعتبار أن التعلم
والمتعلمين جزء من العمليات
ديوي)
االجتماعية
يقر بعمليات التعلم االجتماعي
يهتم بتطور المتعلمين بالشكل
والبناء والمعرفة والتاريخ ونظرية
المعرفة والسياسة والفلسفة وعلم األوسع واألعم وليس فقط االهتمام
بالمادة
النفس االجتماعي وتشكيل الهوية

اإلنساني

يشجع التعلم الجماعي في مجموعات
صغيرة ومناقشة المفاهيم والتعلم
يعتمد على علم النفس اإلنساني
يؤكد على الدافع والمشاركة النشطة التعاوني (مثل التعلم القائم على
حل المشكالت أو التعلم القائم
في التعلم (تعلم الكبار) والمناقشة
ذاتيا على مجموعات العمل) واألنشطة
والعناية بالمتعلمين الموجهين ً
االجتماعية (المنهج غير الرسمي)

إعادة المفاهيم

يرى ارتباط المنهج والمتعلم بصفته
مواطن بالمجتمع المحلي والمجتمع
بشكل عام
يعترف بأهمية العوامل السياسية
واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية

يذكرنا بأهمية خلق فرص للمتعلمين
للمشاركة في مشاريع مجتمعية وفي
مواد متنوعة والتعرف على المجتمع
األوسع

ﺍ">#1V .7 P2ﺫﺝ  &'123ﺍ"5071
ـيوعا مــن المشــاركة فــي
أن تشــارك فــي مراجعــة كبــرى لمنهــج أو إلعــادة تصميــم منهــج أمــر أكثــر شـ ً

تصميــم برنامــج جديــد بالكامــل مــن البدايــة .ومــع ذلــك ،مهمــا كان المســتوى الــذي تعمــل عليــه فســتجد

أنــك تطبــق نفــس المبــادىء.

ينبغــي أن يعكــس اختيــار نهــج تطويــر المنهــج والبرنامــج دائــرة المنهــج (شــكل  )10كمــا ينبغــي أن تتضمــن

مــا يلــي:

 .1تقييم احتياجات المتعلمين واحتياجات المجتمع والجامعة.
 .2اختيار األهداف (غايات البرنامج ،المخرجات ،األهداف).
 .3استخدام وإتاحة المحتوى أو الموضوع على مختلف المستويات.
بناء على الموارد المتاحة.
 .4نوع خبرات التدريس والتعلم التي سيتم تقديمها ً
 .5دور المعلمين والمتعلمين وأخصائيي التربية والجهة التي تنظم عمليات التعلم والتعليم.
 .6اختيار األساليب والتقنيات المناسبة لخبرات التدريس والتعلم والتقييم.
 .7خطة التقييم.
تقييم االحتياجات

مهني ،تنظيمي ،فردي
تصميم المنهج

الرصد والتقييم

النهج ،النموذج ،الموارد ،طرق

ضد نتائج التعلم المذكورة

التدريس /التعلم /التقييم

والمعايير/الكفاءات المهنية
التنفيذ

التجربة الطليعية ،قبل االختبار

الشكل  – 10دائرة المنهج
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توضــح هــذه ُ
الن ُهــج األساســية مــا الــذي يحــاول الهــدف تحقيقــه ومــا هــي المــوارد المتاحــة ،ولكــن فــي

مرحلــة مــا ســيحتاج المنهــج نفســه إلــى تصميــم .كلمــة تصميــم هنــا تعنــي اختيــار الطريقــة التــي يتــم بهــا
تنظيــم البرنامــج وكيفيــة ترتيــب التدريــس والتعلــم والتقييــم.

أسس تصميم المنهج
الوصول واالختيار

حــدد مــا يجــب أن يكــون الطــالب قادريــن علــى القيــام بــه للدخــول فــي
البرنامــج ،وحــدد شــروط القبــول (األكاديميــة والمهنيــة) والطــرق التــي
تــؤدي إلــى الوصــول إلــى البرنامــج.
هــل ترغــب فــي التفكيــر فــي طــرق مختلفــة لدعــم الطالب فــي البرنامج،
علــى ســبيل المثــال مــن خــالل قبولهــم فــي البرنامــج أو من خــالل درجات
الطــالب فــي المــواد التأسيســية ،ومــا إلى ذلك؟

النتائج والعمليات

فكــر فــي التــوازن بيــن ضمــان تحقيــق نتائــج التعلــم وعمليــة التعلــم
والمشــاركة.
تأكد أن عمليات التعلم جذابة وذات مغزى وذات صلة.
جــزءا مــن تجــارب الطــالب وديناميكيــات المجموعــة
اجعــل التعلــم
ً
لتشــجيع التفكيــر اإلبداعــي وحــل المشــكالت وبنــاء المجتمــع.

المواد األساسية
واالختيارية

ضــع فــي اعتبــارك مــا إذا كانــت جميــع الموضوعــات  /المقررات أساســية
("إجباريــة") لجميــع الطــالب أو ســتكون هنــاك فــرص للطــالب للحصــول
علــى مكونــات اختيارية.
مــن الممكــن أن تكــون خيــارات ضمــن مقــرر أو موضــوع (علــى ســبيل
بحثيــا ويمكــن منح بعــض الطالب
ـروعا
ً
المثــال ينفــذ جميــع الطــالب مشـ ً
خيــارات لتنفيــذ موضوعــات بحثيــة مختلفــة).
مــن الممكــن أن تكــون مقــررات اختياريــة فيختارهــا الطالــب مــن ضمــن
قائمــة مــن المقــررات.
ضــع فــي اعتبــارك اختيــار الطــالب وأعدادهــم وتوافــر أعضــاء هيئــة
التدريــس عنــد التخطيــط للخيــارات ،فقــد يكــون مــن الصعــب تقديمها إذا
ً
معينــا.
موضوعــا
ـررا /
ً
اختــار عــدد قليــل جـ ًـدا أو كبيــر جـ ًـدا مــن الطــالب مقـ ً

مسارات المنهج

المســارات يمكــن أن تكــون مســارات داخــل البرنامــج (علــى النحــو الــوارد
أعــاله) أو مســارات مختلفــة فــي البرنامــج نفســه.
بالنســبة للبرامــج الكبيــرة ،فــإن المســارات تســمح للطــالب باالختيــار مــع
الحفــاظ علــى تكامــل المناهــج الدراســية.
ضــع فــي اعتبــارك مــا إذا كان جميــع الطــالب يحصلــون علــى ســنة
مشــتركة أو أكثــر أو مقــررات مشــتركة أو مــا إذا كانــت المســارات
منفصلــة .
تأكــد مــن أن جميــع المســارات لهــا نتائــج التعلــم والتقييمــات الخاصــة
بهــا.

تكامل المنهج

هــل تهــدف إلــى تطويــر وهيكلــة منهــج متكامــل أم أن المقــررات /
المــواد ســتكون منفصلــة؟
التكامل الرأسي.
التكامل األفقي.

وبذلــت جهــود كبيــرة لتحســينها وتطويرهــا،
تــم تطويــر العديــد مــن النمــاذج علــى مــدار العقــود الماضيــة ُ

مختلفــا بعــض الشــيء عــن غيــره ،ممــا يعكــس الفلســفات التعليميــة لمطــور
نهجــا
ً
ويتخــذ كل نمــوذج ً
المحتــوى فيمــا يتعلــق بالغــرض مــن التعليــم ورؤيتهــم لكيفيــة حــدوث التعلــم .نناقــش هــذه الجوانــب
فــي فصــول أخــرى (بمــا فــي ذلــك فصــول نمــوذج  .)FLOATSفــي الجــدول  5نقــدم بعــض المبــادئ
واألفــكار األساســية لتصميــم المناهــج.
أسس تصميم المنهج

اعتبارات عملية

مدة البرنامج

تحديد المدة اإلجمالية للبرنامج وكل عام وفصل دراسي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،حــدد العــدد اإلجمالــي للســاعات المعتمــدة
المطلوبــة إلكمــال كل مرحلــة رئيســية (عــادة نهايــة كل عــام  /وحــدة /
مقــرر).
مــن المحتمــل أن يتــم تحديــد ذلــك مــن خــالل الجامعــة أو التقاليــد /
اللوائــح فــي بلــدك  /منطقتــك.

الساعات المعتمدة
والوحدات

فــي العديــد مــن البلــدان يتــم التخصيــص المســبق للســاعات المعتمــدة
وفقــا
الخاصــة بالمقــررات  /الوحــدات ويجــب عليــك تصميــم البرنامــج
ً
لذلــك.
يتوافــق عــدد الســاعات المعتمــدة مــع العــدد النظــري لســاعات الدراســة
 /التعلــم ووزن التقييــم.
فــي بعــض البلــدان األخــرى يمكنــك ضمــن إطــار عمــل الســاعات
المعتمــدة أن تقســمها بمــا يتناســب مــع مــدة البرنامــج والمقــررات /
الوحــدات.
ضــع فــي اعتبــارك كيفيــة تسلســل الوحــدات أو المقــررات ،هــل بعضهــا
شــرط مســبق الجتيــاز وحــدات أو مقــررات أخــرى؟ هــل ســيتم تقييــم
هــذه الوحــدات أو المقــررات بمفردهــا علــى أن يتــم تراكــم الســاعات
المعتمــدة بينمــا يتقــدم الطــالب فــي البرنامــج ،أم ســيتم تجميــع
الســاعات المعتمــدة لعــدد مــن الوحــدات أو المقــررات للســماح للطالــب
بالتقــدم فــي البرنامــج؟
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أسس تصميم المنهج

اعتبارات عملية

المنهج الحلزوني

فــي المنهــج الحلزونــي يتــم إعــادة تقديــم الموضوعــات عــن قصــد فــي
كل البرنامــج للمســاعدة فــي تعزيــز التعلــم وتدعيمــه.
هــذا ال يعنــي ببســاطة تكــرار نفــس الموضــوع ولكــن البنــاء علــى مــا
مســبقا وتوســيع نطاقــه ،وهــو أحــد أســس تعلــم الكبــار.
تعلمــه الطالــب
ً

التعلم القائم على
الموضوع والقائم على
المتعلم

برنامــج معاصــر يعكــس كال مــن الموضوعــات المطلوبــة وكذلــك
احتياجــات وخبــرات المتعلميــن أثنــاء عمليــة التعلــم.
حــدد كيفيــة تعريــف الموضوعــات واالتفــاق عليهــا (المعرفــة والمهــارات
العمليــة والســلوكيات).
كيف سيتم تسلسلها لتسهيل التعلم والتقدم في البرنامج؟
كيف ستعرف أن الطالب قد تعلموا ما يفترض أن يتعلموه؟

التعلم القائم على حل
المشكالت أم القائم
على الحالة؟

يتعلق بشكل خاص بالبرامج المهنية والمهنية.
ضــع فــي اعتبــارك كيفيــة تقديــم أمثلــة مــن الحيــاة الواقعية فــي البرنامج
مــن خــالل تحديــد المشــكالت الشــائعة التــي قــد يواجههــا الطــالب أو
تقديــم دراســات الحالــة للعمــل مــن خاللهــا.

التعلم في مكان العمل

بالنســبة للبرامــج المهنيــة ،هنــاك حاجــة إلــى إحــداث تــوازن بيــن النظريــة
والتطبيــق حتــى يتمكــن الطــالب مــن تعلــم كيفيــة وضــع معرفتهــم
موضــع التنفيــذ فــي مــكان العمــل والعكــس صحيــح.
تســاعد مختبــرات المحــاكاة والمختبــرات العمليــة فــي إعــداد الطــالب
لبيئــة العمــل ،ولذلــك ضــع فــي اعتبــارك كيــف يتــم دمــج ذلــك فــي
المنهــج وكيــف ســيتم ترتيــب تسلســله.
يتــم إعــداد الطــالب بشــكل كبيــر للتوظيــف مــن خــالل اختبــارات العمــل
فــي الصناعــة والخبــرات الدوليــة والمــواد االختياريــة واالنتقائيــة ،ولذلــك
ضــع فــي اعتبــارك كيــف ســيحدث هــذا وأيــن مكانــه فــي البرنامــج (علــى
ســبيل المثــال ،فــي فصــل دراســي أو ســنة خــارج البرنامــج أو مــن خــالل
زيــارات منتظمــة ألصحــاب العمــل).
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إن مبــادئ التصميــم والتخطيــط ال تتغيــر ،فهــي تظــل واحــدة ســواء كنــت تطبقهــا علــى مســتوى برنامج أو

لحــدث تعليمــي فــردي ،فيجــب تحديــد العناصــر الرئيســية واالتفــاق عليهــا وتدوينهــا .ويجــب أن يكــون كل
واضحــا جـ ًـدا بشــأن اللغــة المســتخدمة عنــد شــرح المبــادئ والعناصــر
مــن يشــارك فــي التدريــس واإلدارة
ً

المختلفــة للبرنامــج لتجنــب االلتبــاس ،وهــذا مهــم للغايــة عنــد العمــل مــا بيــن أكثــر مــن منظمــة أو هيئــة
أو دولــة أو تخصــص أو ثقافــة ،حيــث تختلــف المصطلحــات ،فعلــى ســبيل المثــال ،يتحــدث العديــد مــن
الكتــاب األوائــل الذيــن يعملــون فــي مجــال التدريــب المهنــي عــن األهــداف العامــة وأهــداف التدريــس،
بينمــا يمكننــا اآلن تســميتها الغايــات ونتائــج التعلــم وأهــداف التعلــم.

مــن ناحيــة النتائــج ،يجــب تطويــر وتنفيــذ نتائــج (مخرجــات) واضحــة .وتحــدد نتائــج التعلــم مــا يجــب أن يكون

نموذجــا متناسـ ًـقا بشــكل بنــاء يشــجع
ـادرا علــى القيــام بــه نتيجــة للتعلــم .ويوفــر المنهــج الجيــد
ً
المتعلــم قـ ً
علــى التفاعــل بيــن المعلميــن والمتعلميــن والمعرفــة.

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

35

اإلدراكي  -المعرفة والتفكير

نموذج النتائج مقابل نموذج العملية
عنــد التخطيــط لجلســة تعلــم أو لبرنامــج ،يجــب االنتبــاه إلــى كيفيــة تحقيــق األهــداف أو النتائــج
(مــن خــالل طــرق التدريــس والتعلــم المناســبة) وتقويمهــا وتقييمهــا ،وهــذا يتطلــب دراســة
نشــطة وواضحــة للعمليــة التعليميــة مــن ناحيــة تفاعــل المعلميــن والطــالب والمعرفــة .يعتبــر

ســتينهاوس ( )1975المنهــج الــذي يهــدف لتحقيــق الهــدف بمثابــة عبــاءة تعليميــة تقليديــة،

واقتــرح التحــول إلــى نمــوذج تحركــه العمليــة التعليميــة يكــون اهتمامــه األول منصــب علــى

تصنيف بلوم

النفسي الحركي /المهارات -
الكفاءات

العاطفي  -المواقف والسلوك

التسلسل الهرمي للنتائج في
ثالث مجاالت

ً
تعقيدا كلما
يزداد المستوى
احرز المتعلم تقدماً
يمكن استخدام التصنيف لكتابة

تيســير التعلــم ،وبالتالــي تصبــح النتائــج غيــر متوقعــة .يطلــق هوســي وســميث ( )2008علــى

األهداف

هــذا األمــر اســم «ممــر التســامح» ،وهــو يتيــح مســاحة لنتائــج التعلــم لتتمكــن مــن الظهــور مــن
خــالل عمليــة التعلــم.

يمكن استخدام أهداف التعلم

يشــير كتــاب الحقــون مثــل جرونــدي ( )1987إلــى أن أي منهــج يتعــرض للتطــور بشــكل مســتمر،

وهــو مفهــوم مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى الشــك ،ال ســيما فــي المهــن التــي يحتاج فيهــا المتعلم
إلــى اكتســاب كفــاءات معينــة .يمكــن اعتبــار تحديــد أهــداف تعليميــة مفصلــة للغايــة أمـ ًـرا مناسـ ًـبا

ـال نحــاول تحديــد المكونــات األساســية لمهــارة مــن المهــارات العمليــة ،ولكــن ذلــك
إذا كنــا مثـ ً
يمكــن أن ينتقــص فــي بعــض األحيــان مــن عمليــة التعلــم ويــؤدي إلــى إفقــار المنهــج التعليمــي.

ولذلــك ،فــإن المنهــج المــدروس بعنايــة يتضمــن نتائــج ذات مســتويات مختلفــة مــن التفاصيــل
ممــا يتيــح تحقيــق المهــام المطلوبــة ،وفــي الوقــت ذاتــه عــدم إغفــال االعتــراف بأهميــة عمليــة

التعلــم .أمــا المناهــج المهنيــة علــى وجــه الخصــوص فإنهــا تعيــد التأكيــد علــى أهميــة حصــول
المتعلميــن علــى فرصــة االنغمــاس فــي ســياقات مــكان العمــل والتعلــم مــن خــالل التجربــة.

ـال أن يكــون أحــد أهــداف العمليــة التعليميــة هــو« :قضــاء وقــت مــع ممــرض/
ومــن الممكــن مثـ ً

ممرضــة فــي المنطقــة واستكشــاف كيفيــة أداء الخدمــات المجتمعيــة».

الجيدة لتطوير معايير التقييم

الشكل  – 11تصنبف بلوم
حــدد نيوتــن وآخــرون (« )2020قائمــة رئيســية» لألفعــال المفتاحيــة فــي المجــال المعرفــي باإلضافــة إلــى

األفعــال التــي يجــب تجنــب اســتخدامها وهــذه القائمــة يمكــن أن تكــون مفيــدة للمعلميــن عنــد كتابــة
أيضــا وجــود تناقــض كبيــر فــي الطريقــة التــي تــم بهــا تأطيــر نتائــج التعلــم
نتائــج التعلــم .كمــا الحظــوا ً

فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة المتحــدة واقترحــوا أن يهتــم المعلمــون بكيفيــة اســتخدام
أيضــا ضمــان وجــود اتســاق داخلــي علــى األقــل فــي طريقــة
األفعــال المفتاحيــة فــي الســياق .ونقتــرح ً

كتابــة نتائــج التعلــم فــي البرنامــج (علــى جميــع المســتويات) وفــي الجامعــة ككل ،فــإن ذلــك ســيضمن أن

ـاقا مــع الطــرق واألســاليب المســتخدمة.
ـاقا فيمــا تحــاول قياســه وأكثــر اتسـ ً
تكــون التقييمــات أكثــر اتسـ ً
يجب أن تتميز النتائج (األهداف أو الغايات أو األغراض) بأن تكون:
محددة – ما الذي يجب تعلمه وفي أي مستوى؟

اســتخداما لتطويــر وكتابــة نتائــج التعلــم فــي التعليــم العالــي
يعــد تصنيــف بلــوم أحــد النمــاذج األكثــر
ً

(بلــوم وآخــرون .)1956 ،ويقــول نيوتــن وآخــرون ( )2020أن «تصنيــف بلــوم هــو نهــج لتنظيــم التعلــم تــم
نشــره ألول مــرة فــي عــام  1956وهــو مســتخدم فــي التعليــم العالــي بالمملكــة المتحــدة ،فتســتخدمه

الجامعــات كأســاس للتدريــس والتقييــم ،ويتــم إنشــاء نتائــج التعلــم باســتخدام األفعــال المقترحــة لــكل
مســتوى مــن مســتويات التصنيــف ،ثــم يتــم ’مواءمتهــا بشــكل بنــاء’ مــع التقييمــات» .ويوضــح الشــكل

 11الســمات الرئيســية للمجــاالت.

36

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

قابلة للقياس – ما الذي يدل على أن الهدف تحقق بالفعل؟
قابلة للتحقق – هل يستطيع المتعلم في هذا المستوى تحقيق هذه النتيجة؟
واقعية – هل تتناسب النتيجة مع التعلم السابق والغاية العامة للبرنامج؟
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ملخصــا للمجــاالت
يعتبــر المنهــاج أضيــق فــي منظــوره مــن المنهــج العــام ،وهــو يوفــر بشــكل أساســي
ً

الرئيســية للمــادة والموضوعــات والتوقعــات الخاصــة بالبرنامــج أو المقــرر .يتضمــن المنهــاج عــادةً

تفصيال
تفاصيــل القــراءات األساســية والتقييمــات والمواعيــد النهائيــة ،فــي حيــن أن الجــدول الزمنــي أكثــر
ً
وســيحدد تسلســل الدراســة والتقييمــات.

ووفقــا لمــا يراه أورنســتين وهانكســين ( )2004فإنه «الحشــو»
ويأتــي محتــوى المقــرر فــي جوهــر المنهــاج،
ً
الخــاص بالمنهــج والبرنامــج التعليمــي ،وهــو «مــا» يجــب تقديمــه إلــى الطــالب و «مــا» يجــب أن يتعلمــوه.

ويتضمــن المحتــوى الحقائــق واألســس والمفاهيــم والنظريــات والمعرفــة العامــة .هنــاك معاييــر معينــة
تعتبــر مــن المتطلبــات األساســية الختيــار محتــوى المنهــج وهــي تتضمــن:

 .1توافر الموضوع وإمكانية الوصول إليه.
 .2مالءمة وأهمية المادة والموضوعات ذات الصلة.
 .3التوازن المناسب بين العمق والنطاق.
 .4مدى مالءمتها الحتياجات الطالب واهتماماتهم.
 .5العالقة بين المادة والموضوعات.
 .6التسلسل والربط المنطقي للمادة والمحتوى والموضوعات.
 .7إمكانيــة دمــج الموضوعــات والمــادة للتكامــل أو التفاعــل مــع المعرفــة التــي حصــل عليهــا الطالــب
مــن مــواد وموضوعــات أخــرى فــي نفــس المنهــج أو البرنامــج.

علــى خبــراء محتــوى المــادة أســئلة قــد تبــدو واضحــة حــول مــا هــي النقــاط الهامــة ولمــاذا يجــب تعليمهــا

أو تعلمهــا «بهــذه الطريقــة».

وعلــى الرغــم مــن اختالفــات الموضوعــات والمــواد ،لكــن يمكــن أن تســاعد بعــض الطــرق العامــة فــي
التعامــل مــع إنشــاء المحتــوى وتعزيــزه ،ويمكنــك اســتخدام واحــد أو اثنيــن أو حتــى كل الطــرق أو األســاليب

الموضحــة فــي الجــدول .6

الجدول  – 6طرق وأساليب إنشاء المحتوى وتحديد األولويات والتسلسل
األسلوب

اعتبارات عملية

استكشف المقررات
والمواد التي تقدمها
البرامج األخرى

يمكــن إجــراؤه كجــزء مــن تحليــل الســوق أو علــى وجــه التحديــد لمراجعــة
المحتــوى وقيــاس برنامجــك مقابــل مــن يقــود الســوق  /المنافســين
الرئيســيين.

العصف الذهني

مفيــد للتوليــد األولــي لألفــكار ،وفــي هــذه المرحلــة ال تســتبعد أي أفــكار أو
حرفيــا هــو الحصــول علــى كثيــر مــن األفــكار
تســمح بمناقشــتها فالهــدف
ً
مــن الجميــع.

التخطيط الذهني

مفيــد لتوليــد األفــكار وتحديــد المتطلبــات "األساســية واالختياريــة" والربــط
بيــن األجــزاء المختلفــة فــي المحتــوى.

تقنية المجموعة
االسمية

بمجــرد تجميــع كل األفــكار يجــب البــدء فــي تحديــد األولويــات قبــل تنظيــم
المحتــوى فــي جلســات  /مقــررات.

تقنية التضمين /
االستبعاد

مــن المحتمــل أن تجــد أنــه بينمــا قــد يتفــق الجميــع علــى موضوعــات معينــة
ســيكون هنــاك بعــض التفضيــالت واســتعراض للقــوة بمجــرد أن تبــدأ فــي
تخصيــص المحتــوى للجلســات المتاحــة ولذلــك عليــك بالتحكــم فــي هــذه
العمليــة.

 .8المحتوى والموضوعات يجب أن تضيف إلى تنمية المجتمع ونموه.

يمكنــك اســتخدام تقنيــة المجموعــة اإلســمية الرســمية أو نســخة معدلــة
منهــا .عليــك أن تطلــب مــن األشــخاص االتفــاق علــى األشــياء التــي مــن
الضــروري تضمينهــا واألشــياء التــي مــن الضــروري اســتبعادها وتحديــد
محــددا مــن
عــددا
األولويــات ومــا إلــى ذلــك .عــادةً يتــم منــح األشــخاص
ً
ً
"األصــوات" و  /أو ُيطلــب منهــم ترقيــم األولويــات بترتيــب أهميتهــا.

كيف نقرر المحتوى؟
مــن الواضــح أن كل برنامــج لديــه فقــط عــدد محــدد مــن ســاعات الدراســة المخصصــة لــه ،وتــزداد المعرفــة

ً
تحديثــا أو مراجعــة
تمامــا أو تجــري
ـررا جديـ ًـدا
يوميــا .وســواء كنــت تصمــم
(والوصــول إليهــا)
ً
ً
ً
برنامجــا أو مقـ ً
لمنهــج ،يجــب اتخــاذ قــرارات بشــأن مــا يتــم تضمينــه واســتبعاده مــن البرنامــج .وكمــا الحظنــا  ،فــإن

المــواد الدراســية المختلفــة لهــا طريقتهــا الخاصــة فــي رؤيــة العالــم وتحديــد طريقــة بنــاء المعرفــة ومــا

مهمــا فــي مراحــل التعلــم المختلفــة .ولذلــك فنحــن بحاجــة إلــى االنتبــاه إلــى هــذا األمــر ولكــن
يعتبــر
ً

تقنية دلفي أو تقنية
دلفي المعدلة

تتضمــن هــذه التقنيــة مجموعــة مــن "الخبــراء" الذيــن ُيطلــب منهم مشــاركة
معــا إلصــدار بيان بإجمــاع اآلراء.
آرائهــم وأفكارهــم والعمــل ً
عــادة مــا تســتغرق هــذه الطريقــة وقتــا أطــول مــن تقنيــة المجموعــة
اإلســمية.

دائمــا أن تطــرح
دائمــا ومعــه تتطــور المعرفــة وتتغيــر بمــرور الوقــت ،ولذلــك مــن المفيــد
التعليــم يتطــور
ً
ً
38
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األسلوب

اعتبارات عملية

إشراك أفراد كخبراء من
الخارج

يكــون ذلــك ذو فائــدة أكبــر بمجــرد أن يكــون لديــك مســودة منهــاج ولكــن
أيضــا للمســاعدة فــي حــل المشــكالت وتحديــد نقــاط الضعــف
ذلــك مفيــد ً
أو الثغــرات وتحديــد مجــاالت التضميــن  /االســتبعاد.

نهج تصميم المقرر

هنــا أنــت تعمــل مــع مجموعــة علــى عمليــة تصميــم المقــرر بأكملــه مــع
أخــذ الوقــت المخصــص للمقــرر والعمــل علــى الموضوعــات والتسلســل
والتقييــم ومــا إلــى ذلــك كمهمــة متكاملــة.

ببعضهــا البعــض .وهــذا نتــاج نظــام إدارة المحتــوى ،وعــادةً مــا يكــون عبــارة عــن قاعــدة بيانــات أو جــدول

يعــد هــذا مفيـ ًـدا إذا كنــت تعمــل مــع مجموعــة مــن ذوي الخبــرة أو ترغــب
فــي تطويــر مهــارات تصميــم المقــرر لــدى اآلخريــن.

يلخــص الموضوعــات الرئيســية للمحتــوى .وهــذه أداة ال تقــدر بثمــن لتمكنــك مــن ضمــان أن جميــع

أيضــا علــى عقــول النــاس بالنســبة
كثيــرا ولكنــه يركــز ً
هــذا النهــج يتكــرر
ً
للجوانــب العمليــة لألولويــات والتسلســل.

يجــب أن تبــدأ عمليــة التخطيــط هــذه فــي بدايــة عمليــة التصميــم وهــي نشــاط ديناميكــي وشــفاف يمكــن

التخصيص

هنــا تقــوم بتخصيــص عــدد محــدد مــن الجلســات واألســابيع والســاعات
ومــا إلــى ذلــك لمجموعــة متخصصــة فــي موضــوع معيــن وتطلــب منهــم
تصميــم برنامــج الدراســة.
هــذا األمــر جيــد للمجموعــات ذات الخبــرة أو الموضوعــات التــي تكــون فيهــا
المعرفــة أو المهــارات محــددة بدقــة.

أحد المهام الرئيسية التي يجب القيام بها بعد البدء في تطوير المنهج هو تخطيط المنهج.
ً
مرئيــا لكافــة جوانــب البرنامــج وتوضــح كيفيــة ارتبــاط هــذه الجوانــب
تخطيطــا
توفــر «خريطــة» المنهــج
ً

بيانــات يتــم فيــه تخطيــط جميــع نتائــج التعلــم مقابــل أنشــطة التعلــم والتدريــس والتقييــم وهــو مــا

مكونــات المنهــج متوافقــة بشــكل كامــل.

تحديثــه وتعديلــه طــوال فتــرة حيــاة المنهــج (العيــد وآخــرون  .)2018 ،ويمكــن اســتخدامه للتحليــل واالتصــال

والتخطيــط كمــا يمكــن المعلميــن وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن (مثــل الهيئــات التنظيميــة أو المهنيــة) مــن:
التأكد من تضمين جميع عناصر المنهج في المرحلة الصحيحة من البرنامج.
النظــر فــي مجــاالت التداخــل والتكــرار وعــدم االتســاق (علــى ســبيل المثــال ،فــي المصطلحــات)

والتكــرار المحتمــل أو الضعــف أو الموضوعــات غيــر المغطــاة.

مبادئ تنظيم محتوى المنهج

توثيق العالقات بين مخرجات التعلم المقصودة وأنشطة التدريس  /التعلم والتقييم.

بعــد الموافقــة علــى صلــب المنهــج وأساســه ،يجــب بعدهــا ترتيبــه فــي سلســلة مــن لقــاءات التعلــم

تحديد فرص التكامل األفقي والرأسي بين المقررات والموضوعات.

التــي تهــدف إلــى تســهيل األمــر للمتعلميــن لتحقيــق نتائــج التعلــم المتعلقــة بــكل موضــوع .ويجــب
أن يتبــع تنظيــم المناهــج والبرامــج خطــة منهجيــة ومنظمــة لترتيــب النتائــج والتدريــس وخبــرات التعلــم

والموضوعــات بطريقــة موحــدة ومترابطــة ومتماســكة .مــن المهــم االتفــاق علــى المبــادئ التنظيميــة

الشــاملة وتحديدهــا ،وهــي تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مــا يلــي:

 .1البــدء بمحتــوى بســيط (لبنــات البنــاء أو المفاهيــم األساســية) ثــم االنتقــال إلــى محتــوى أكثــر تعقيـ ًـدا
(غالبــا مــا يســتخدم فــي العلــوم).
مــع زيــادة نضــج المتعلميــن
ً

توفير خط أساس ومعيار لتطوير المنهج وتجديده ومراجعته.
تحديد التناقضات بين المنهج الذي يتم تبنيه وتعليمه وتعلمه.
إعداد تحطيط مركزي لربط نتائج
التعلم للبرنامج مع نتائج التعلم
على المستوى الوطني ونتائج
التعلم على مستوى المقرر

حدد عناصر المنهج إلعداد
خريطة المنهج تحقق إذا كان
من الضروري تضمين النتائج/
الموضوعات ذات االهتمام
الوطني

اختر برمجية/منصة تخطيط المنهج
(مثل قاعدة بيانات أو جدول بيانات)

 .2البــدء بالــكل ثــم االنتقــال إلــى األجــزاء ،أي االنتقــال مــن العــام إلــى األكثــر تحديـ ًـدا (مثــل علــم التشــريح
وعلــم االجتمــاع).

 .3اعتماد وتطبيق منهج تسلسلي ،وتحديد المتطلبات المسبقة لكل مرحلة من المنهج.

حمل جميع نتائج التعلم للمقرر
ونتائج التعلم للجلسة على المنصة
قم بالمراجعة عند إجراء أي تغييرات
في المقرر والمراجعة بشكل سنوي

اربط نتائج التعلم الخاصة بالمقرر
بنتائج تعلم كافة الجلسات
من المحتمل أن يتم تخصيص هذا
للفرق المعنية بالمقررات

الشكل  – 12عملية تخطيط المنهج
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ـتعدادا للتوظيــف ،حــدث عــدد
منــذ أوائــل التســعينات ،وفــي محاولــة لضمــان أن يكــون الخريجيــن أكثــر اسـ
ً

مــن التغييــرات بمــا فــي ذلــك إدخــال مــا يســمى بالمهــارات القابلــة للنقــل فــي جميــع البرامــج ،بغــض

النظــر عــن التخصــص.

المهــارات القابلــة للنقــل أو المهــارات (الشــخصية) هــي المهــارات التــي ينبغــي علــى أي خريــج أن يكــون

لديــه القــدرة علــى إظهارهــا واســتخدامها ،هــي تســمى «القابلــة للنقــل» ألنــه يمكــن اســتخدامها فــي عديــد

الجدول  – 7تضمين المهارات القابلة للنقل في المنهج

المهارة القابلة للنقل
مهارات االتصال
(مهارات التواصل
الكتابي والشفهي
واالستماع)

مــن الســياقات ،وهــي تتضمــن مــا يلــي:

عينة من نتائج التعلم

سيتمكن الطالب من...
التواصــل بشــكل واضــح
وفعــال ومناســب مــن
خــالل مجموعــة متنوعــة
مــن األســاليب بعديــد مــن
الطــرق وفــي ســياقات أو
مواقــف مختلفــة

توفيــر عــدد مــن الفــرص للمتعلميــن
للمشــاركة فــي المناقشــات وتقديــم
عــروض تقديميــة وإعطــاء التغذيــة الراجعــة
و تلقيهــا
تصميــم األنشــطة والتقييمــات التــي
تتطلــب مــن المتعلميــن الكتابة باســتخدام
أســاليب متنوعــة لتناســب متلقيــن
متنوعيــن (علــى ســبيل المثــال كتابــة فــي
مدونــة أو كتابــة تقريــر أو مقــال أو كتابــة
إجابــات قصيــرة)

العمــل بفعاليــة فــي
مجموعــة أو فريــق لتحقيــق
األهــداف أو المهــام
ا لمشــتر كة

مطالبــة المتعلميــن بالعمــل مــع بعضهــم
البعــض فــي مهــام محددة داخل الصف أو
فــي الواجبــات (علــى ســبيل المثــال العمــل
علــى مشــروع تعاونــي علــى "ويكــي" أو
التعلــم القائــم علــى حــل المشــكالت أو
التعلــم القائــم علــى الفريــق)
عمــل تقييــم جماعــي (علــى ســبيل المثــال
تقييــم لتقريــر مشــترك أو عــرض تقديمــي
مشــترك)

إظهــار مهــارات القيــادة فــي
مجموعــة  /فريــق عمــل أو
فــي مهمــة

تنــاوب الطــالب علــى القيــادة فــي
مجموعــات العمــل أو المهــام المكلفيــن
بهــا
تصميــم األنشــطة التــي تتطلــب اتخــاذ
القــرار والتأكــد مــن كيفيــة تحقيــق ذلــك

إدارة وترتيــب أولويــات
العمــل والوقــت بشــكل
فعــال لتحقيــق المهــام أو
ا أل هــد ا ف

يتــم ذلــك فــي األنشــطة الصفيــة
والواجبــات والتقييــم بتحديــد مواعيــد
تســليم نهائيــة (قصيــرة أو طويلــة المــدى،
إلــخ)
إدخــال التماريــن التــي تهــدف إلــى
تحديــد األولويــات فــي أنشــطة التقييــم
واألنشــطة الصفيــة

وشفهيا)
(كتابيا
مهارات االتصال
ً
ً
مهارات العمل الجماعي
مهارات القيادة
الدافع الشخصي وإدارة الوقت وتحديد األولويات

مهارات العمل
الجماعي

مهارات البحث والتحليل
القراءة والكتابة والحساب
مــن الضــروري تعييــن هــذه المهــارات فــي المنهــج ليتمكــن جميــع المشــاركين مــن رؤيــة أيــن يتــم تدريســها
أيضــا تســليط الضــوء علــى هــذه المهــارات للطــالب ليفهمــوا متــى
وتعلمهــا وتقييمهــا .ومــن المهــم ً

وأيــن ولمــاذا وكيــف يتعلمــون المهــارات القابلــة للنقــل خــالل رحلتهــم الجامعيــة «التقليديــة» .إذا لــم يتــم

إبــراز المهــارات القابلــة للنقــل للطــالب ،فســيتم إهــدار تأثيرهــا وفائدتهــا المحتملــة .حددنــا فــي الجــدول

القيادة
(اتخاذ القرار)

بعضــا مــن هــذه المهــارات وقدمنــا عينــة مــن نتائــج التعلــم وأمثلــة علــى األنشــطة التــي قــد يدرجهــا
ً 7

المعلمــون فــي برامجهــم لتســهيل اكتســاب هــذه المهــارات.
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المهارة القابلة للنقل
مهارات البحث
والتحليل (حل
المشكالت ومحو
األمية الرقمية)

عينة من نتائج التعلم

سيتمكن الطالب من...
جمــع وتحليــل وتفســير
الرقميــة
المعلومــات
وغيرهــا لحــل المشــكالت

أمثلة من أنشطة المنهج
المحــاكاة عــن طريــق الحاســب أو دراســات
الحالــة التــي تتطلــب مــن المتعلميــن
اســتخدام هــذه المهــارات فــي الوقــت
الفعلــي
المشــاريع البحثيــة التــي تتطلــب مــن
المتعلميــن جمــع وتحليــل وتفســير
البيانــات الكميــة والنوعيــة باســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات

تكنولوجيا المعلومات استخدام الحاسب اآللي
والتقنيات األخرى بشكل
فعال

تعليــم الطــالب كيفيــة اســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات بشــكل فعــال
وإجــراء تقييمــات لذلــك بشــكل روتينــي
تحديــد التوقعــات بوضــوح وتقديــم
مجموعــة مــن المهــام لتطويــر مهــارات
تدريجيــا الســتخدام كنولوجيــا
المتعلميــن
ً
ا لمعلو مــا ت

تطوير الذات والتطوير إظهار البصيرة بالنفس
واالستعداد للتعلم
المهني
والتقدم

توفيــر الفــرص للطــالب للقيــام بأنشــطة
تطويــر الــذات (االســتبيانات واألدوات
النفســية)
تضميــن اآلراء فــي التقييمــات الرســمية
واألنشــطة داخــل الصــف (علــى ســبيل
المثــال فــي التلخيــص الــذي يقــدم بنهايــة
كل صــف)
منــح مكافــآت للطــالب الذيــن يظهــرون
تطويــر الــذات ويحــرزون تقدمـ ًـا مــن خــالل
التغذيــة الراجعــة والتقييمــات

فرص من خالل خبرات العمل
ثمــة طريقــة أخــرى تهــدف مــن خاللهــا البرامــج الدراســية بالجامعــة إلــى إعــداد الخريجيــن لســوق العمــل
وهــي أن تتضمــن البرامــج مجموعــة مــن خبــرات العمــل بمــا فــي ذلــك العمــل الميدانــي (ومنهــا علــى
ســبيل المثــال لتخصــص الجغرافيــا) والعمــل المخبــري (للعلــوم الطبيــة الحيويــة والطبيعيــة والهندســة)

أو الحاســب اآللــي أو غيــر ذلــك مــن أعمــال المحــاكاة (ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال تخصصــات اللغــات

والقانــون والصيدلــة) والعمــل علــى أرض الواقــع للتخصصــات العمليــة (مثــل الخدمــة االجتماعيــة
والتدريــس والمهــن الصحيــة والهندســة).

فــي كثيــر مــن البلــدان يدخــل التعــرض ألنشــطة التعلــم القائمــة علــى المجتمــع أو المشــاركة المجتمعيــة
فــي البرامــج الدراســية لتعزيــز تجربــة الخريجيــن وتشــجيع المســاهمة فــي تعزيــز المجتمعــات المحليــة،

فرصــا للطــالب لعمــل
ال ســيما مــع الجماعــات أو المناطــق المهمشــة .وتوفــر معظــم البرامــج ً
أيضــا ً
بعــض االختيــارات ومنهــا مثــال اختيــار دراســة عــام دراســي بالخــارج ،أو اختيــار مجــال العمــل الــذي قــد

يرغــب الطالــب فــي التخصــص فيــه ،أو اختيــار المجــاالت التــي يهتــم بهــا الطالــب ويتضمــن ذلــك اختيــاره
للمشــاريع البحثيــة.

التعليم القائم على الكفاءة
فــي التخصصــات المهنيــة ،تنتشــر بشــكل متزايــد المناهــج القائمــة علــى الكفــاءة مــع تقليــل االعتمــاد
علــى تحديــد أهــداف ســلوكية محــددة للغايــة .ينصــب التركيــز (خاصــة فــي الدراســات العليــا) علــى المناهــج

الدراســية القائمــة علــى الكفــاءة والتــي تحــدد الســمات والمهــارات المهنيــة التــي يجــب أن تكــون لــدى

الخريجيــن.

غالبــا مــا تســتخدم مصطلحــات
وبينمــا تختلــف المصطلحــات مــن الناحيــة الفنيــة ،فإنــه علــى أرض الواقــع ً

تبادليــا ليحــل أحدهــم محــل اآلخريــن .بعــض األفــكار الحديثــة
“األهــداف” و “النتائــج” و “الكفــاءات”
ً
(علــى ســبيل المثــال فــي التعليــم الطبــي مــن جانــب كافرزاجــي وآخــرون  )2015 ،تحــدد مــا يجــب تعلمــه

فــي الممارســة العمليــة علــى أنــه أنشــطة مهنيــة موثوقــة وهــذه األنشــطة هــي مهــام أو مســؤوليات
ممارســة مهنيــة محــددة ســيتم إســنادها إلــى المتعلــم بمجــرد الوصــول إلــى الكفــاءة المحــددة التــي تكفــي
المتعلــم لممارســة النشــاط دون إشــراف.
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ســواء كنــت تقــوم بتطويــر حــدث تعليمــي واحــد أو برنامــج دراســي كامــل ،فإنــه مــن الضــروري قضــاء
الوقــت الكافــي للتصميــم والتخطيــط بعنايــة .وتكمــن أهميــة التخطيــط التفصيلــي فــي أنــه يســمح

لــك باختبــار مــا إذا كان النهــج واألفــكار ســتنجح علــى أرض الواقــع .علــى ســبيل المثــال إذا كنــت تــدرس
لمجموعــة صغيــرة وترغــب فــي دمــج جلســات التعلــم المبنيــة علــى الحالــة أو جلســات التعلــم القائمــة

علــى حــل المشــكالت ،فســتحتاج إلــى مســاحات تعلــم مجهــزة بشــكل مناســب ومتخصصيــن لتيســير
التعلــم حاصليــن علــى تدريــب مناســب .وفــي حالــة عــدم توفــر ذلــك أو توفــره فقــط فــي أوقــات معينــة

مــن اليــوم  /األســبوع ،فقــد تضطــر إلــى إعــادة تصميــم برنامجــك ليالئــم هــذه القيــود أو تغييــر نهــج

التعليــم الــذي ســبق واخترتــه.

ـبقا والتخطيط (بشــكل عام على األقــل) لكيفية
عنــد التفكيــر فــي المنهــج بأكملــه ،مــن المهــم التفكيــر مسـ ً
عمــل كل شــيء بمجــرد تنفيــذ البرنامــج بالكامــل .ســتفكر فــي هــذا األمــر كجــزء مــن تخطيــط المنهــج (انظــر
الفصــل العاشــر) ،وهــذه العمليــة متكــررة بشــكل كبيــر ألنهــا تتضمــن التفــاوض بيــن الســيناريو المثالــي

ومــا هــو ممكــن علــى أرض الواقــع .علــى ســبيل المثــال ،إذا كنــت ترغــب فــي تضميــن الكثيــر مــن العمــل

الجماعــي لمجموعــات صغيــرة وكان هنــاك عــدد قليــل مــن الصفــوف الدراســية الصغيــرة ،فيجــب عليــك
العمــل علــى تكييــف نهجــك ،إمــا عــن طريــق التغييــر إلــى نهــج يعتمــد أكثــر علــى المحاضــرات ،أو تقديــم

التعلــم عبــر اإلنترنــت ،أو اســتخدام مســاحات تعلــم مختلفــة .وتعتبــر هــذه القضايــا حيويــة إذا كنــت تحــاول
إجــراء إصــالح كبيــر فــي المناهــج وتقديــم طــرق جديــدة للتعلــم.

أسئلة البد من طرحها على مطوري المنهج
تشــير خبــرات التدريــس والتعلــم إلــى عمليــة التدريــس والتعلــم والطــرق واالســتراتيجيات التــي

يجــب اتباعهــا باإلضافــة إلــى األنشــطة والمهــام المخطــط لهــا لتســهيل عملية التدريــس والتعلم.
ويجــب الــرد علــى أســئلة معينــة قبــل أن يختــار مصممــو المناهــج خبــرات التدريــس والتعلــم ،بمــا
فــي ذلــك مــا يلــي:

وفقــا للغايات
 .1هــل تعمــل خبــرات التعليــم والتعلــم بالطريقــة التــي يريدهــا مصممــو المناهــج
ً
واألهــداف العامــة ونتائــج المنهــج والبرنامج؟

 .2هــل ســيتمكن المتعلــم مــن تطبيــق المعرفــة المكتســبة فــي المواقــف العمليــة وبيئــات
العمــل؟

 .3هــل مــن المجــدي والعملــي مــن حيــث عامــل الوقــت وخبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس
وكفاءاتهــم والمــوارد المتاحــة وغيــر ذلــك أن يتــم تدريــس محتــوى المنهــج والبرنامــج
التعليمــي فــي الوقــت المحــدد؟

 .4هــل خبــرات التدريــس والتعلــم تمكــن الطــالب مــن تطويــر مهــارات وقــدرات معرفيــة أعلــى
ومهــارات وقــدرات لحــل المشــكالت؟

 .5هــل تعــزز خبــرات التعليــم والتعلــم فهــم المتعلميــن لوجودهــم كمواطنيــن وكأعضــاء ينتمون
لجماعــة  /مجتمع؟

 .6هــل خبــرات التعليــم والتعلــم تعــزز لــدى المتعلميــن االنفتــاح علــى تجــارب جديــدة باإلضافــة
إلــى التســامح مــع التنــوع الثقافــي؟

 .7هل خبرات التدريس والتعلم تمكن الطالب من معالجة اهتماماتهم واحتياجاتهم؟
 .8هــل خبــرات التعليــم والتعلــم تلبــي التطــور العــام للمتعلميــن فــي مجاالت المعرفــة والحركية
النفسية والعاطفية؟
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فيمــا يلــي ملخــص لثــالث طــرق رئيســية للتعلــم والتدريــس ونقــاط قوتهــا والقيــود الخاصــة بهــا .وتوجــد

مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق األخــرى (بمــا فــي ذلــك التعلــم فــي مــكان العمــل ،وتعليــم المهــارات،

ـادا علــى التخصــص
والتعلــم المعتمــد علــى االســتوديو وعلــى المختبــر) وســتحتاج إلــى التفكيــر فيهــا اعتمـ ً

المعنــي.

طريقة التدريس /
التعلم
التدريس لمجموعة
صغيرة

يهــدف الجــدول  8إلــى توفيــر قائمــة مراجعــة الســتخدامها أثنــاء مرحلــة تطويــر المنهــج عندمــا تخطــط

للشــكل العــام لكيفيــة عمــل البرنامــج علــى أرض الواقــع وتخطــط للموازنــة بيــن ُ
الن ُهــج المختلفــة.
أيضــا علــى التفكيــر فــي المرافــق الحاليــة ومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى مرافــق جديــدة
سيســاعدك هــذا ً
أو إجــراء تعديــالت علــى المرافــق الحاليــة.

متى تستخدم هذا
متــى يمكن للطالب االســتفادة
مــن العمــل فــي مجموعــات
طالبــا
مكونــة مــن 4-12
ً
عندمــا يكــون العمــل الجماعــي
جــزءا مــن عمليــة
والتفاعــل
ً
ا لتعلــم
للمشــاريع الجماعيــة أو التعلــم
القائــم علــى المشــكلة أو الحالــة
أو الفريــق

هــل هنــاك غــرف كافيــة ومــا هــو
مخطــط الغرفــة؟
يمكــن اســتخدام غــرف المجموعــات
الصغيــرة عبــر اإلنترنــت فــي حالــة
عــدم كفايــة الصفــوف الدراســية
مــا هــي المعــدات التــي قــد تكــون
مطلوبــة لدعــم الطــالب (علــى ســبيل
المثــال الــواي فــاي ،الطــاوالت /
الكراســي المتحركــة  ،الســبورة /
الســبورة الذكيــة)
كيــف ســتتم أعمــال التيســير؟ هــل
يوجــد مــا يكفــي مــن المعلميــن الذيــن
يتمتعــون بالمهــارات الصحيحــة؟
كيــف ســتحفز المتعلميــن وتضمــن
أن الطــالب يشــاركون بشــكل كامــل
ويتعلمــون مــن أقرانهــم؟

عندمــا تكــون المرونــة فــي
الوصــول مطلوبــة (علــى ســبيل
المثــال الموقــع الجغرافــي أو
المناطــق الزمنيــة أو وجــود
التزامــات بعمــل أو ارتباطــات
أســرية)
عندمــا تكــون المرافــق الماديــة
غيــر كافيــة أو غيــر آمنــة
لدعــم التعلــم الذاتــي الموجــه
أو الدراســة المســتقلة ،علــى
ســبيل المثــال أن تكــون كجــزء
مــن نهــج مدمــج

هــل البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات قويــة ومــا الــذي يمكــن
أن تدعمــه ،علــى ســبيل المثــال البــث
المباشــر والنــدوات المباشــرة عبــر
اإلنترنــت والوصــول إلــى المكتبــة؟
مــا هــي المنصــة المتوفــرة وهــل بهــا
الســمات والخصائــص المطلوبــة؟
ً
متزامنا
مــا مقــدار الجــزء الذي ســيكون
والجــزء الذي ســيكون غيــر متزامن؟
هــل الطــالب مجهــزون للدراســة
عبــر اإلنترنــت ومــن يحتــاج إلــى
الدعــم ،مثــل الوصــول إلــى اإلنترنــت
والحصــول علــى أجهــزة كمبيوتــر
محمولــة والوصــول إلــى نطــاق
إنترنــت عريــض؟
هــل المعلمــون مجهزون لدعم التعلم
عبــر اإلنترنــت مــن حيــث المعــدات
والوصــول إلــى اإلنترنــت ونظريــات
التربيــة والتعليــم المناســبة؟

الجدول  – 8قائمة مراجعة تخطيط المنهج
طريقة التدريس /
التعلم
التدريس لمجموعة
كبيرة
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متى تستخدم هذا
وإثــارة
الطــالب
لتحفيــز
اهتمامهــم وشــرح المفاهيــم
وتوفيــر المعرفــة وتوجيــه
عمليــة تعلــم الطــالب.
إلــى
المعلومــات
لنقــل
مجموعــات كبيــرة مــن الطــالب
بصــورة اقتصاديــة وفعالــة،
علــى ســبيل المثــال فــي صــف
دراســي رئيســي
لتقديــم مواضيــع جديــدة أو
معقــد ة
لتوفيــر إطــار عمــل لمزيــد مــن
الدراســات
لتحفيــز الفضــول وتشــجيع
المزيــد مــن التعلــم والتفكيــر
تقديــم وجهــات نظــر مختلفــة
ومناقشــات
لتوفيــر معلومــات محدثــة
وإشــارات إلــى الدراســات
الحديثــة وأخــر األبحــاث

نقاط يجب وضعها في اإلعتبار
حضوريــا أم
هــل يجــب أن يتــم هــذا
ً
يمكــن أن يتــم عبــر اإلنترنــت؟
إذا كان مــا تقدمــه هــو "ببســاطة"
مجــرد محاضــرة ،فمــا الــذي يخــرج
به الطــالب مــن الجلــوس فــي غرفــة
معــا؟
المحاضــرة ً
حــاول تجنــب التعلــم الســلبي أو
صفــا
عــدم التفاعــل مــا لــم يكــن هــذا ً
ً
خاصــا
رئيســيا أو
دراســيا
حدثــا ً
ً
ً
هــل يجــب تســجيل ذلــك؟ وفــي مــاذا
سنســتخدم التســجيل؟
مــا هــي التســهيالت المتوفــرة
مثــل المعــدات والترتيبــات الخاصــة
با لمقا عــد ؟
هــل ســيكون هنــاك أي تفاعــل؟
كيــف ســتتم إدارة ذلــك ،علــى ســبيل
المثــال مــن خــالل نشــاط مثــل مــا
يحــدث فــي ورشــة عمــل أو مؤتمــر؟
وكيــف ســيتم طــرح األســئلة واإلجابــة
عليهــا؟
مــا مــدى اســتعداد المعلميــن
للتدريــس للمجموعــات الكبيــرة؟

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

التعلم عبر اإلنترنت

نقاط يجب وضعها في اإلعتبار
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بغــض النظــر عــن جــودة تصميــم المنهــج ،يحتــاج المعلمــون فــي مرحلــة مــا إلــى ضمــان تلبيــة نتائــج
التعلــم مــن خــالل جلســات التدريــس الخاصــة بهــم وســيتعين عليــك أن تضــع ثقتــك فــي هــذه العمليــة.

يحــدد هــذا الفصــل بعــض المبــادئ األساســية لتخطيــط الــدرس ويقــدم نصائــح للمعلميــن عنــد التخطيــط
لجلســاتهم.

مخرجات التعليم/
األهداف

الغاية

احتياجات التعلم

المحتوى
والموضوعات

طرق التدريس
والتعلم

هيكل وتوقيت
األنشطة

تخطيط الدرس
التقييم

دورة تخطيط الدرس

التقويم

مصادر وموارد
التعلم

يقتــرح تايلــور وحمــدي ( )2013أن دورة تخطيــط الــدرس يجــب أن تعكــس أســس ومبــادئ تعلــم
الكبــار ،ويوضــح التعديــل المراحــل التاليــة:

الشكل  – 13العناصر الرئيسية لخطة الدرس

ـبقا .ونحتــاج إلــى معرفــة
مرحلــة االختــالف :يعتبــر مفتــاح نجــاح المعلــم هــو تنظيــم الــدرس مسـ ً
مــا نريــد أن يتعلمــه المتعلــم ،وكيــف يتناســب ذلــك مــع الســياق األكبــر.

مرحلــة التحســين :فكــر فــي العديــد مــن التفســيرات أو الحلــول الممكنــة للمســألة أو المشــكلة.
اعمــل علــى تحديــد أفضــل المــوارد لتحســين االحتمــاالت .شــارك بفعاليــة فــي األنشــطة

والتجــارب .حســن المعلومــات بوضعهــا فــي فرضيــة.

مرحلــة التنظيــم :اختبــر الفرضيــة وأعــد اختبارهــا مجـ ً
ـددا .نظــم المعلومــات علــى هيئــة «قصــة»
يمكــن أن يتقبلهــا المتعلــم.

مرحلــة التغذيــة الراجعــة :وضــح المعرفــة أو المهــارات أو المواقــف الســلوكية التــي تــم تطويرهــا.
قــدم تغذيــة راجعــة للزمــالء والعامليــن .اقبــل المالحظــات مــن التغذيــة الراجعــة الــواردة مــن
ً
ممكنــا.
ـاء عليهــا إذا كان ذلــك
اآلخريــن وتصــرف بنـ ً

مرحلــة التعزيــز :التفكيــر فــي ضــوء المعرفــة الســابقة .التفكيــر فــي عمليــة التعلــم .تقييــم

المســؤولية الشــخصية لعمليــة التعلــم .تنميــة المعرفــة والمهــارات والســلوكيات.
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يوضــح الشــكل  13العناصــر األساســية لخطــة الــدرس ويتعامــل الجــدول  9مــع هــذه العناصــر ويحولهــا
إلــى أســئلة يحتــاج المعلمــون إلــى طرحهــا علــى أنفســهم ويحــدد بعــض األســباب التــي تجعلهــا مهمــة

وبعــض االعتبــارات العمليــة.

هل هذه جلسة لمرة واحدة
فقط أم جزء من برنامج أو مقرر
أكبر؟

ما هي غاياتي من ذلك – ما
الذي أحاول تحقيقه في هذه
الجلسة؟

ســتفكر هنــا فيمــا إذا كنــت تهــدف فقــط إلى تقديــم المعلومات
(مثــل تقديــم عــرض باســتخدام باوربوينــت أو أي برنامج آخر).
هــل ســيكون هنــاك تفاعــل أكبــر بينــك وبيــن المشــاركين أو بيــن
المشــاركين وبعضهــم البعــض؟
هــل ســيكون هنــاك أي تقييــم فــي الجلســة نفســها؟ وإذا كان
األمــر كذلــك ،كيــف ســتدير ذلــك؟

ما الذي أقوم بالتدريس له من
ناحية الموضوع ونوع التعلم
(الفهم والمهارات والمواقف)
ما هي مخرجات التعلم؟
وكيف يمكنني توفير المرونة
والوقت من أجل النتائج
الناشئة؟

ما هي المرافق والمعدات
المتوفرة؟

52

ما هي المدة التي أحصل عليها
للتدريس؟

لهــذا الســؤال العملــي الهــام العديــد مــن اآلثــار المترتبــة علــى مــا
وخصوصــا عندمــا يقتــرن بعــدد المتعلميــن
يمكنــك القيــام بــه،
ً
ومــا تحــاول تحقيقــه.
يحدد أنواع األنشطة ومستوى التفاعل الممكن.

كيف سأقوم بتدريسها؟

هذه هي خطة الجلسة نفسها.
حــدد مــا تحــاول تحقيقــه مــن كل نشــاط ومــا هــي المــدة التــي
تســتغرقها األنشــطة المختلفــة.
ووقتً
احتياطيــا ألي
ــا
المجموعــة
خصــص وقتً ــا لألســئلة ورأي
ً
شــيء غيــر متوقــع.
قم بإعداد أي مواد وموارد تعليمية مطلوبة لنجاح الدرس.

اعتبارات عملية
تحتــاج إلــى التأكــد مــن أن مــا تخطــط لــه يتماشــى مــع مــا قــام بــه
المتعلمــون بالفعــل ومــا ســيفعلونه بعــد ذلك.
إذا كانــت هــذه جلســة لمــرة واحــدة فقــط ،فأنــت بحاجــة إلــى
التفكيــر فــي مــن ســيحضرها وهــل هــذه مجموعــة محــددة مــن
المتعلميــن (وإذا كان األمــر كذلــك فمــا الــذي تعرفــه عنهــم ومــا
أيضــا؟) أم أن هــذه جلســة مفتوحــة
الــذي تحتــاج إلــى معرفتــه ً
مثــل نــدوة عبــر اإلنترنــت؟

ماذا يعرفون بالفعل؟

من الذي أقوم بالتدريس له؟

مــن الواضــح أن عــدد المشــاركين ســيؤثر علــى مــا يمكنــك القيام
بــه خاصــة إذا لــم يكــن لديــك وقــت طويل إلدارة الجلســة.
جــدا (علــى ســبيل المثــال بالمئــات) فقــد
إذا كان العــدد
كبيــرا ً
ً
صعبــا.
أمــرا
الهــادف
التفاعــل
علــى
االعتمــاد
يكــون
ً
ً
جــدا ،فقــد يكــون مــن
صغيــرة
المجموعــة
كانــت
إذا
وبالمثــل،
ً
الصعــب تفاعــل األقــران مــن خــالل أنشــطة المجموعــة.
ســيؤثر مســتوى المتعلميــن أو مرحلــة تعليمهــم علــى مــا يمكــن
عمليــا أن يعرفــوه أو يفعلــوه أو يتعلمــوه.
أن تتوقــع منهــم
ً

كم عدد المتعلمين وما هو
مستواهم أو ما هي مرحلة
تعلمهم؟

الجدول – 9قائمة مرجعية للمعلم عند التخطيط للدرس
أسئلة لتطرحها على نفسك

أسئلة لتطرحها على نفسك

أنــت هنــا تحــدد بالضبــط مــا ســيتمكن المتعلمــون مــن القيــام
بــه نتيجــة للمشــاركة فــي هــذه الجلســة.
مــن الممكــن أن تكــون مخرجــات التعلــم قائمــة علــى المعرفــة
أو علــى المهــارات أو حــول الســلوكيات المهنيــة أو مزيــج مــن
كل ذلــك.
يجــب أن تكــون نتائــج التعلــم محــددة وقابلــة للقيــاس وقابلــة
للتحقــق وواقعيــة وتتــم فــي الوقــت المناســب.
توفير بعض المرونة والمساحة لنتائج التعلم الناشئة.
بــدءا مــن معــدات تكنولوجيــا
حــدد مــا تحتاجــه لجلســتك
ً
المعلومــات البســيطة والطــاوالت وقاعــة المحاضــرات وغيــر
وصــوال إلــى المعــدات المتخصصــة للجلســات العمليــة.
ذلــك
ً
قــرر مــا إذا كنــت بحاجــة إلــى أشــخاص إضافييــن مثــل الفنييــن
وموظفــي المكتبــة والمعلميــن والمعيديــن والمرضــى /
العمــالء.
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اعتبارات عملية

طرق التدريس والتعلم ،الوقت
المتاح ،الموارد ،المرضى

ما هي المتابعة المتوقعة
للجلسة (إن وجدت)؟

تحديــد إذا كان ســيكون هنــاك أي أعمــال متابعــة للجلســة مثــل
تكليــف الطــالب بالقــراءة أو بمهــام أو واجبــات أو عمــل تقييــم.
ضــع إشــارة لالرتباطــات بالجلســات الالحقــة أو المقــررات أو
الموضوعــات األخــرى.

كيف سأعرف أن الطالب
فهموا ما تم تدريسه؟

حــدد نقــاط فــي الوقــت تتحقــق فيهــا مــن فهــم الطــالب مــن
خــالل طــرح األســئلة ،أو عمــل اســتطالع رأي ،أو عمــل اختبــار
قصيــر أو مــن خــالل التغذيــة الراجعــة.
اكتشــف مــا إذا كان أي تقييــم رســمي يرتبــط بهــذه الجلســة
وأبلــغ الطــالب بذلــك.

جوانب إضافية لخطة الدرس

أيضــا التفكيــر فــي كيفيــة
أثنــاء إعــداد خطــة الــدرس ،مــن الضــروري ً
إعــداد المتعلميــن للجلســة أو المقــرر .وتتضمــن األســئلة التــي قــد
يطرحهــا الممــارس مــا يلــي:
هــل الطــالب علــى درايــة بالموقــع أم أنهــم بحاجــة إلــى
توجيــه للموقــع؟
هــل تتوقــع منهــم أن يفعلــوا أي شــيء قبــل الجلســة ،وأيــن
وكيــف ســيتمكنون مــن ذلــك؟
هــل أنــت والمعلمــون اآلخــرون علــى درايــة بشــكل القاعــة
والمعــدات الموجــودة بهــا؟ ربمــا تحتــاج إلــى التحقــق مــن
ـبقا.
ذلــك مسـ ً
هل قمت بحجز أي معدات ستحتاجها؟
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أثنــاء تطويــر المنهــج ،مــن المفيــد أن تضــع التقييــم فــي االعتبــار مــن مرحلــة مبكــرة وليــس كعنصــر ثانــوي

تنظــر إليــه فــي نهايــة مرحلــة التطويــر .لــن نناقــش أســباب أهميــة التقييمــات أو األســاليب المختلفــة
عوضــا عــن ذلــك ســنركز هنــا علــى التقييــم واالنتقــال مــن مســتوى
ً
للتقييمــات فــي هــذا الفصــل ،ولكــن

إلــى آخــر مــن منظــور تصميــم المقــرر.

أيضــا مراعــاة العــبء الكلــي للتقييــم ووزنــه وتوقيتــه ومــا الــذي تتوقعــه منــه فيمــا يتعلــق
ويجــب عليــك ً

أيضــا يؤثــر علــى أداء الطــالب وحالتهــم العامــة .وتؤثر
بمراجعتــه وتعزيــز النقــاط التــي جــاءت فيــه ،ألن ذلــك ً
أيضــا علــى أعضــاء هيئــة التدريــس المســؤولين عــن وضــع التقييمــات وتصحيحهــا .ويعــد
هــذه الجوانــب ً

هــذا ً
عبئــا كبيـ ًـرا علــى المعلميــن ،خاصــة مــع مجموعــات الطــالب الكبيــرة .يوجــد فــي بعــض الجامعــات

مــا يســمى «أســبوع االختبــارات» وهــي فتــرة ُيتوقــع خاللهــا أن تجــري جميــع األقســام تقييماتهــا الكتابيــة

الرئيســية .ومــع ذلــك ،ال يــزال هنــاك أعمــال الســنة لــكل مقــرر باإلضافــة إلــى التقييمــات العمليــة

والتقييــم التكوينــي وكلهــا أمــور يتعيــن علــى أعضــاء هيئــة التدريــس التعامــل معهــا باإلضافــة إلــى
التقييمــات الرئيســية .ويقودنــا هــذا إلــى واحــدة مــن أكثــر األدوات المفيــدة فــي مســتودع أســلحة مطــوري

االنتقال من مستوى إلى آخر
فــي المرحلــة الرئيســية لتصميــم البرنامــج يجــب أن تخطــط وتقــرر متــى وكيــف ســينتقل الطــالب مــن

مرحلــة فــي المنهــج الدراســي إلــى المرحلــة التاليــة ،بمعنــى آخــر كيــف ســيظهر الطــالب اســتعدادهم
للتنقــل عبــر المســتويات المختلفــة للمقــررات .الطريقــة الرئيســية التــي نحكــم بهــا علــى اســتعداد الطــالب

للتقــدم هــي مــن خــالل التقييمــات النهائيــة الرســمية (المكتوبــة والعمليــة والمهنيــة ،علــى الرغــم مــن
أيضــا علــى االنتقــال مــن
أن المشــاركة والمحافظــة علــى االســتعداد الجيــد هــي مــن األمــور التــي تؤثــر ً
مســتوى إلــى آخــر وتــؤدي إلــى التخــرج فــي نهايــة المطــاف).

ويمكــن القــول أن قواعــد االنتقــال مــن مســتوى إلــى آخــر المتعلقــة بالتقييــم تعكــس التصميــم العــام
معياريــا للغايــة (مقســم إلــى العديــد مــن الوحــدات
للمنهــج .علــى ســبيل المثــال ،إذا كان هيــكل المقــرر
ً

أو المقــررات الصغيــرة ولــكل منهــا عــدد صغيــر مــن الســاعات المعتمــدة) فأنــت بحاجــة إلــى تحديــد مــا

إذا كان الطــالب بحاجــة إلــى اجتيــاز جميــع الوحــدات بحلــول نهايــة العــام أو بنهايــة الفصــل الدراســي،
ً
ـموحا بتعويــض درجــات مقــررات
او يجــب اجتيــاز مقــرر واحــد قبــل االنتقــال إلــى غيــره أو مــا إذا كان مسـ

أيضــا علــى مــا يمكــن القيــام بــه وهــذه اللوائــح تحــدد مــا إذا كان
مــن مقــرر آخــر .وتؤثــر لوائــح الجامعــة ً

الــدورات التدريبيــة وهــو مخطــط التقييــم.

مخطط التقييم
ضروريــا خــالل مرحلتــي التطويــر والتنفيــذ .وفــي هــذا
أمــرا
ً
يعتبــر تتبــع وقــت ومــكان إجــراء التقييمــات ً
الســياق فــإن تخطيــط المنهــج (انظــر الفصــل  )10يتيــح لمــن يقــوم بعليــة التقييــم إنشــاء «مخططــات»
للتقييــم تدخــل فــي أعمــاق تفاصيــل كل تقييــم فــي البرنامــج وتمكــن المعلميــن مــن ضمــان تقييــم جميــع
نتائــج التعلــم األساســية فــي البرنامــج ككل.
يجب تنفيذ مخطط التقييم على مستوى:
البرنامج ككل
المقرر
لكل تقييم

المتعلمــون قادريــن علــى إعــادة التقييمــات ومتــى يمكــن ذلــك وكيفيــة حدوثــه وعواقــب الرســوب فــي
بعــض التقييمــات أو كلهــا.

عبء التقييمات
يعتبــر التقييــم ً
ـال علــى المتعلميــن ويســبب لهــم التوتــر والقلــق .ويجــب أن يقــر تصميــم المنهــج
عبئــا ثقيـ ً

بهــذا األمــر وأن يبنــي علــى النقــاط التــي يتلقــى فيهــا المتعلمــون مالحظــات حــول تقدمهــم بطريقــة
رســمية ،إمــا مــن خــالل المالحظــات المكتوبــة أو االجتماعــات مــع المعلميــن أو الموجهيــن األكاديمييــن
أو مــن خــالل التعليقــات الشــفهية للفــرد أو للمجموعــة.
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في األساس  ،يهدف مخطط التقييم إلى ضمان ما يلي:
أن تتوافق نتائج التعلم والمحتوى الذي يتم تدريسه مع عناصر التقييم
من ناحية المعرفة والمهارات العملية والمهارات القابلة للنقل والسمات المهنية
أن يتم تقييم جميع نتائج التعلم األساسية
أن تتم تغطية كافة مجاالت المناهج بصورة ليست أكثر أو أقل من الالزم
أن يكون مستوى وعمق ونوع التقييم مناسب
أن يكون وزن التقييم مناسب للمتعلمين داخل المقرر وعبر البرنامج ككل
ٍ
كاف
معنــى ذلــك أال يكــون المتعلمــون مثقليــن بالتقييمــات أو أال يتــم تقييمهــم بشــكل

للتقــدم إلــى المرحلــة التاليــة مــن المقــرر

ﺍ"> B(,@O .15 P2ﺍ") cEc$3 :&''Sﺍ"@1ﺍ B$Cﺍ"@1)[1ﺓ
ﻭﺍ") k'[Aﺍ"@1)[1
ـزءا مــن دائــرة أنشــطة ضمــان الجــودة التــي تعكــس الخطــوات «خطــط
فــي هــذا الفصــل ،نعتبــر التقييــم جـ ً
قدمــا وتحســين
أيضــا لدفــع التغييــر
– افعــل – تحقــق – اتخــذ الخطــوة المناســبة» ،وهــي دورة تُ ســتخدم ً
ً

الجــودة .مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن يركــز التقييــم علــى العمليــة والنتائــج علــى حــد ســواء ،ولذلــك

هنــاك حاجــة إلــى اســتخدام طــرق مختلطــة لجمــع البيانــات الكبيــرة .يتعامــل تقييــم المنهــج والبرنامــج
بشــكل خــاص مــع األســاليب المنهجيــة لتقييــم وقيــاس درجــة كفــاءة خبــرات التعلــم لمســتوى معيــن مــن

الدراســة.

والوســائل الرئيســية للتقييــم هــي التقييــم الذاتــي ،واالعتمــاد ،والتحقــق ،والتغذيــة الراجعــة مــن المتعلــم.
أمــا مصــادر التقييــم األخــرى فهــي المعلــم والمقيــم المدرب جيـ ًـدا ومجموعة األقران والمقــوم .وتتضمن

المكونــات المســتخدمة فــي التقييــم األهــداف والنتائــج والمتطلبــات المســبقة مثل المعلومــات الخاصة

بمســتوى الدخــول والمحتــوى والعمليــات والمخرجــات وإجــراءات التقييــم والمراجــع .يمكــن للمعلميــن
يحــدد مخطــط التقييــم نفســه نتائــج التعلــم أو المجــاالت فــي رســم تخطيطــي ،والتــي علــى أساســها

يمكــن تصميــم التقييمــات كاملــة (أو عناصرهــا الفرديــة) .تحتــاج إلــى تطويــر مخططــات التقييــم فــي كل

مســتوى مــن مســتويات البرنامــج ،وكمــا هــو الحــال مــع تخطيــط المنهــج ،تحتــاج هــذه المخططــات إلــى
مراجعــة وتحســين مســتمر.

أيضــا فــي تقييــم البرنامــج .يعــد تقييــم تحقيــق مخرجــات التعلــم
يمكــن أن يســاعد مخطــط التقييــم ً

مؤشـ ًـرا رئيسـ ًـيا لتقييــم فعاليــة المناهــج الدراســية أو البرنامــج التعليمــي .أمــا االختبــارات واالمتحانــات
المعياريــة ،مثــل االختبــارات والتقييمــات المحليــة واالختبــارات الوطنيــة واالختبــارات الســابقة والالحقــة

اســتخدام مزيــج مــن اســتبيانات المســح الرســمية والتغذيــة الراجعــة غيــر الرســمية لتحســين التدريــس

وتعزيــز التعلــم .ومــن الممكــن تغييــر أســاليب الحصــول علــى تفاصيــل التقييــم ومــن ذلــك علــى ســبيل

المثــال الــرأي الشــخصي أو حســاب إنجــاز الطالــب أو اســتخراج رأي الطالــب .ومــن خــالل تطويــر أســاليب
التعليــم والتعلــم والتأكــد مــن تنفيــذ صفــوف دراســية جديــدة وغيــر ذلــك ،يمكــن اســتخدام المعرفــة

التقييميــة بشــكل أفضــل ،ويمكــن الرجــوع بالــرأي لجميــع أصحــاب المصلحــة بشــأن أي تغييــرات تتــم.

ونحــن هنــا ننظــر فــي كيفيــة تعزيــز التقييــم كجــزء مــن عمليــة التصميــم نفســها ،وينظــر القســم  3فــي
ضمــان الجــودة وعمليــات التقييــم بمزيــد مــن العمــق.

نموذج مراجعة المنهج

واختبــارات نهايــة البرنامــج واختبــارات الحصــول علــى ترخيــص ،فمــن الممكــن اســتخدامها كطــرق مباشــرة
لتقييــم نتائــج التعلــم.

حدد المهمة
حدد عناصر
المنهج
راجع المنهج

التصميم
المراجعة

المواصفات
حدد األهداف
راجع األهداف

قيم الطالب من
حيث نتائج التعلم

تحقيق من توافق النتائج مع
األهداف والمناهج

تحقيق من توافق
األهداف مع المنهج

التقييم

التركيب

حدد احتياجات
المراجعة

الشكل  – 14نموذج مراجعة المنهج
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فــي مرحلــة التخطيــط ،نحتــاج إلــى أن نقــرر مــا قــد يطلبــه أصحــاب المصلحــة الداخليــون والخارجيــون
حتــى نتمكــن مــن تعزيــز وســائل جمــع البيانــات ذات الصلــة بشــكل روتينــي .يتعلــق هــذا كلــه بالتأكــد مــن

أننــا نجمــع البيانــات فــي الوقــت الــذي نســير فيــه لألمــام ونحتفــظ بســجالت محدثــة وواضحــة ونبنــي
أنظمــة إدارة مناســبة للغــرض منهــا ونتأكــد مــن أننــا ندمــج عمليــات التقييــم وضمــان الجــودة مــع أنظمــة
الجامعــة.

ـادا علــى مقــدار تركيزهــا والغــرض منهــا ،ومنهــا
توجــد العديــد مــن نمــاذج التقييــم ،والتــي تختلــف اعتمـ ً

علــى ســبيل المثــال :نمــوذج تقييــم ( CIPPالســياق والمدخــالت والعمليــات والمنتــج) ونمــاذج التقييــم
القائمــة علــى النتائــج والتقييــم النهائــي .ونناقــش فــي الفصــل  26إطــار عمــل كيركباتريــك وهــو نمــوذج

شــهير للتقييــم علــى مســتوى البرنامــج والمقــرر.

نمــوذج تقييــم  CIPPالــذي قدمــه ســتافلبيم ( )2003وكمــا هــو الحــال مــع نمــاذج أخــرى يهــدف إلــى
جمــع معلومــات حــول البرنامــج بشــكل منهجــي لتحديــد نقــاط القــوة والقيــود ومجــاالت التحســين فيــه
مــع التركيــز علــى التحســين المســتمر .فــي الجــدول  ،10حددنــا المراحــل األربــع للنمــوذج والغــرض منهــا

ومجــاالت التركيــز ومــا يحتــاج المعلمــون إلــى مراعاتــه مــن منظور عملي فــي مرحلة التخطيــط والتصميم.
الجدول  – 10استخدام نموذج تقييم  CIPPفي مرحلة التصميم والتخطيط
المراحل في نموذج
تقييم CIPP

الغاية

اعتبارات عملية

تقييم السياق

تقييــم األهــداف العامــة والرســالة
والغايــات والبيئــة التــي يوجــد فيهــا
البرنامــج ،وتلبيــة االحتياجــات ،والمــوارد
المتاحــة ،والمســتفيدين مــن البرنامــج.

تأكد من وضوح األهداف والمهمة،
أنظــر فــي كيفيــة تصــور البرنامــج فــي البيئــة الداخلية
والخارجية،
ســجل تفاصيــل الســوق وأصحــاب المصلحــة
وتحليــالت االحتياجــات األخــرى.

تقييم المدخالت

تقييــم اســتراتيجيات التدريــس والتعلــم
واإلدارة المعتمــدة ،مدخــالت أصحــاب
المصلحــة (بمــا فــي ذلــك المعلميــن
والمتعلميــن وأربــاب العمــل) ،خطــط
اإلدارة ،الميزانيــة.

تأكــد مــن أن أنظمــة اإلدارة تســجل جميــع أحــداث
التدريــس والتعلــم والتقييــم (علــى ســبيل المثــال
برامــج تخطيــط المنهــج  /مخطــط التقييــم) ومحاضــر
اللجــان،
اســمح بالتغذيــة الراجعــة الروتينيــة لجميــع أصحــاب
المصلحــة فــي المــكان،
احتفظ بميزانية واضحة وسجالت للقرارات.

تقييم العمليات

تقييــم طــرق تنفيــذ البرنامــج ومراقبتــه ،على النحو الوارد أعاله،
مــن مطلــوب منــه إبــداء الــرأي وتقديــم باإلضافــة إلــى التأكــد مــن وجــود ســجل واضــح
التغذيــة الراجعــة وعمــل تغييــرات نتيجــة لعمليــات ضمــان الجــودة وإغــالق الحلقــات المفرغــة
لذلــك وكيــف يتــم هــذا.
فــي التغذيــة الراجعــة،
أدخــل عمليــات ضمــان الجــودة وتقييــم البرنامــج فــي
عمليــات  /أنظمــة جامعيــة أوســع.

تقييم المنتج
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تقييــم نتائــج البرنامــج واســتدامته
وفعاليتــه؛ التأثيــر علــى جميــع أصحــاب
المصلحــة ،مــدى اســتعداد المتعلميــن
للعمــل  /لتلقــي مزيــد مــن الدراســة،
مــدى قابليــة نقــل نتائــج البرنامــج.

التقييم القائم على النتائج
يرتبــط التقييــم القائــم علــى النتائــج بوضــوح شــديد بنمــوذج تخطيــط المنهــج القائــم علــى النتائــج وذلــك

ـوال إلــى نتائــج الجلســة
ـدءا مــن النتائــج العامــة للبرنامــج وصـ ً
ألن كل مرحلــة ســتكون محــددة بوضــوح بـ ً
 /الــدرس.

ولضمــان حصــول التقييــم الرســمي علــى جميــع المعلومــات المطلوبــة ،توفــر األســئلة الموجــودة فــي

المربــع أدنــاه قائمــة مرجعيــة لمطــوري المناهــج التــي يمكــن جمــع المعلومــات علــى أساســها.
أسئلة يجب مراعاتها لتقييم النتائج
ما الذي نريد أن يتعلمه المتعلمون؟
كيف نعرف أنهم تعلموا؟
كيف نريد أن يتغير المتعلمون؟
كيف سنعرف أنهم تفيروا؟
هل سيتصرف المتعلمون بشكل مختلف بعد التدخل؟
كيف نقيس أي تغيير في السلوك؟
هل كان المتعلمون راضين؟
هل كان المعلمون راضين؟
ما الذي يمكن  /ينبغي تحسينه في المرة القادمة؟
ما هو التأثير طويل المدى للبرنامج؟

فكــر فــي كيفيــة وضــع آليــات لقيــاس تجــارب
الخريجيــن  /وجهــات العمــل ورضــا أربــاب األعمــال،
اجعــل نفســك علــى علــم بــأي اســتطالعات وطنيــة
أو مهنيــة يمكنــك االســتفادة منهــا.
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التقييم النهائي
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يضــع التقييــم النهائــي فــي االعتبــار تأثيــر التدخــل علــى المجموعــات المســتهدفة مــن خــالل جمــع البيانــات

الكميــة .فيمــا يتعلــق بالتصميــم ،مــن المفيــد التخطيــط مــا هــي المعلومــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا

وكيفيــة الحصــول عليهــا مــن خــالل الوســائل الروتينيــة ومــاذا ســيعني ذلــك لتقييــم البرنامــج .إحــدى
الطــرق الرئيســية للقيــام بذلــك هــي مــن خــالل نتائــج أداء التقييــم التــي ترتبــط مباشــرة بالطريقــة التــي
يتــم بهــا إعــداد المنهــج والغــرض مــن التقييمــات.

مــن المفيــد اســتخدام تقنيــات إدارة المشــروع لتحديــد األولويــات وتسلســل المهــام ،ال ســيما عندمــا

تصــل إلــى مرحلــة التخطيــط التشــغيلي والتنفيــذ .يجــب تصميــم جميــع األنشــطة ومواءمتهــا (التعلــم
والتدريــس ورفاهيــة الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس والبحــث والمبانــي والتمويــل ومــا إلــى ذلــك) علــى
العديــد مــن المســتويات :علــى مســتوى الجامعــة ككل والقســم والبرنامــج والمقــرر .يــرى نهــج إدارة

المشــروع األنشــطة علــى أنهــا مؤقتــة وغيــر روتينيــة مــع االعتــراف بأنهــا متغيــرة ولكــن لهــا نقطــة نهايــة

ـادرا علــى إظهــار كيفيــة ارتبــاط أي بيانــات كميــة بالتقييــم
وفيمــا يتعلــق بنتائــج التقييــم ،يجــب أن تكــون قـ ً

محــددة .وبمجــرد تنفيــذ المنهــج بالكامــل ،ســيتم اســتخدام األنظمــة الروتينيــة لــإلدارة.

أيضــا إلــى التأكــد مــن أن المراجعيــن
الناجحيــن بتقديــر ممتــاز أو الحاصليــن علــى مرتبــة الشــرف .ســتحتاج ً

يوجــد الكثيــر مــن مناهــج تخطيــط وإدارة المشــروعات ،وبالنســبة للمشــروعات الكبيــرة فيوجــد برامــج

العــام ونجــاح البرنامــج ،فنجــد أن الكثيــر مــن الجامعــات تقــارن بيــن عــدد الناجحيــن بتقديــر مقبــول مقابــل
تمامــا ســياق وغايــات البرنامــج حتــى يتمكنــوا من وضــع تقييماتهم
الداخلييــن والخارجييــن لديــك يفهمــون
ً
فــي الســياق.

مخصصــة إلدارة المشــروعات مثــل مايكروســوفت بروجكــت وقــد تكــون مفيــدة فــي هــذه الحالــة .يجــب
أن تتضمــن خطــة المشــروع مــا يلــي :اإلجــراءات الرئيســية وموعــد التســليم ،وتحديــد المســئول ومــا

هــي مســئوليته ،تحديــد اإلطــار الزمنــي  /الجــدول الزمنــي ،المخصصــات الماليــة والميزانيــات ،والمــوارد،

وتخفيــف المخاطــر ،وخطــة إشــراك أصحــاب المصلحــة واســتراتيجية االتصــال (جاردنــر .)2017 ،وتوجــد
علــى اإلنترنــت أدوات مثــل مخططــات جانــت ،وتحليــل المســار الحــرج ،وتقييــم الخيارات ،وتحليــل المخاطر

وأصحــاب المصلحــة ،واســتراتيجيات االتصــال (علــى ســبيل المثــال  ،موقــع  JISCالبريطانــي.)2017 ،

تحليل المخاطر
مــن الناحيــة المثاليــة ،يمكــن أن نقــوم بالتخطيــط لجميــع التغييــرات ولــن تكــون هنــاك مفاجــآت .ومــع
أيضــا لظــروف غيــر متوقعــة ليبقــى لديهــم
ذلــك ،فــإن المنظمــات الناجحــة (وكذلــك األفــراد) يخططــون ً
المرونــة للمســاعدة فــي تخفيــف المخاطــر .وهنــاك عــدة طــرق لتقييــم المخاطــر ،و تعتبــر مصفوفــة
ـتخداما.
المخاطــر (الشــكل  )15أحــد أكثرهــا اسـ
ً
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مصفوفة تحليل المخاطر

مــن األهميــة القصــوى أن نضــع نصــب أعيننــا «التأثيــر المســتمر» التخــاذ القــرارات بــدون تنســيق ،وهــو
مــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب غيــر مقصــودة .علــى ســبيل المثــال ،إذا قررنــا عــدم إجــراء االختبــارات النهائيــة

التبعات
االحتمالية

غير مهمة

يسهل تقليل المخاطر
بالعمليات اليومية

صغرى

بعض التكاليف اإلضافية
والتأخير أو خسارة الدخل

متوسطة

تكاليف كبيرة وخسارة في
الدخل أو إضرار بالسمعة

كبرى

تأثير كبير على المؤسسة/
البرنامج

إلحــدى الفــرق الدراســية ،مــن الممكــن أن ينجــح الطــالب ضعــاف المســتوى ومــن ثــم االنتقــال إلــى العــام

كارثية

المؤسسة (أو أجزاء كبيرة
منها) قد ال تجنجو

مؤكدة  -أكثر من
90%

مرتفع

مرتفع

قصوى

قصوى

قصوى

محتملة  -من 50%
إلى 90%

متوسط

مرتفع

مرتفع

قصوى

قصوى

متوسطة  -من 10%
إلى 50%

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع

قصوى

غير محتملة  -من 3
إلى 10%

منخفض

منخفص

متوسط

مرتفع

قصوى

نادرة  -أقل من 3%

منخفض

منخفص

متوسط

مرتفع

مرتفع

الشكل  – 15مصفوفة المخاطر
نســتخدم مصفوفــة المخاطــر هــذه أثنــاء تقييــم المخاطــر لتحديــد مســتوى المخاطــر مــن خــالل النظــر فــي
فئــة االحتمــال أو احتماليــة حدوثــه مقابــل مــدى خطــورة العواقــب .وتســاعد هــذه األداة البســيطة فــي زيادة

وضــوح المخاطــر والمســاعدة فــي اتخــاذ قــرارات اإلدارة .علــى مســتوى الجامعــة وكذلــك علــى مســتوى
األقســام والبرامــج ،يجــب إجــراء تحليــل المخاطــر وتحديثــه بانتظــام .فــي األوقــات المســتقرة ،يســاعد ذلــك
المؤسســة التعليميــة علــى البقــاء علــى درايــة بعوامــل الخطــر الخارجيــة والداخليــة ووضــع الخطــط ،وخــالل
األزمــات فــإن ذلــك يســاعد القــادة علــى تحديــد المخاطــر والعمــل علــى كيفيــة التغلــب عليهــا.

التخطيط للمرحلة انتقالية
عندمــا تتحــرك الجامعــات والبرامــج مــن طريقــة قديمــة فــي العمــل إلــى طريقــة جديــدة ،يجــب التخطيــط
لعمليــة االنتقــال بشــكل عملــي .فعلــى ســبيل المثــال خــالل فتــرة الجائحــة يجــب طــرح أســئلة معينــة،

ومنهــا:

هل نجري تغييرات بشكل دائم أم أنها ستكون قصيرة األجل وتستمر فقط أثناء األزمة؟
ماذا نفعل بشأن الطالب الذين فاتتهم بعض العناصر األساسية في برامجهم؟

التالــي بينمــا يســتحقون الرســوب .وبالتالــي كيــف يمكننــا التعامــل مــع موقــف مثــل هــذا؟

ً
ً
كبيــرا ينشــأ بعــد الكثيــر مــن
تغيــرا
يعتبــر التحــول الكبيــر إلــى نســق التعليــم اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت
المحادثــات والقــرارات المبنيــة علــى التخطيــط ،فهــو يتطلــب تغييــرات فــي الفلســفات التعليميــة (علــى

ســبيل المثــال ،نحــو نهــج أكثــر تركيـ ً
ـزا علــى الطالــب) كمــا يتطلــب أيضـ ًـا التغييــر فــي الممارســات الروتينيــة
الشــائعة (علــى ســبيل المثــال ،إلغــاء المحاضــرات وجهـ ًـا لوجــه).

قــدم لويــن ( )1946نمــوذج «تحليــل مجــال القــوة» وهــذا النمــوذج يســاعدنا علــى البحــث فــي الدوافــع
وعوامــل المقاومــة (الشــد والجــذب فــي عمليــة التغييــر) .أحــد الدوافــع الرئيســة للتغييــر هــو الجائحــة،

ولكــن كمــا يقتــرح لويــن يجــب علينــا العمــل مــع عوامــل المقاومــة للتغيــر واالســتماع لألخريــن والتحــدث
معهــم لفهــم ماهيــة مشــكالتهم والتغلــب علــى التحديــات التــي نواجههــا.

إذا كنــت تعمــل علــى تنقيــح المنهــج فــإن إدارة عمليــة االنتقــال لهــا أهميــة كبــرى .أما األســاليب التي تتخذ
خطيــا للتغييــر مثــل نمــوذج لويــن للتجميــد  /إلغــاء التجميــد (لويــن 1951 ،وكامينجــز وآخــرون،
ـورا
ً
منظـ ً
 )2016فتعتبــر مفيــدة إذا كنــت تعمــل علــى تنقيــح المنهــج ألنــه ســيكون هنــاك فتــرة زمنيــة تعمــل فيهــا

ـال عــن بعضهمــا.
مــع مجموعــات مــن الطــالب فــي برنامجيــن يختلفــان قليـ ً
من خالل رؤية عملية تغيير المنهج ،ترى أنها تتكون من ثالث خطوات:
حاليا.
الوضع الحالي – كيف يعمل البرنامج
ً

الحالة االنتقالية – كيف يعمل البرنامج أثناء التنفيذ المبكر للبرنامج الجديد.
الحالة المرغوبة  -كيف سيتم تشغيل البرنامج بمجرد تنفيذه بالكامل.
قــد ترغــب فــي أن تجعــل عمليــة االنتقــال أكثــر انســيابية عــن طريــق إدخــال بعــض عناصــر البرنامــج
أيضــا عليــك عــدم اإلضــرار
جزئيــا الختبارهــا ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ً
«الجديــد» فــي البرنامــج الحالــي،
ً

بطــالب البرنامــج «القديــم» .يجــب توخــي الحــذر الشــديد للتواصــل بوضــوح مــع الطــالب حتــى ال يشــعر

الملتحقــون بالمنهــج الحالــي بأنهــم ملتحقــون بمنهــج «قديــم» أو منهــج مــن الدرجــة الثانيــة ،وال يشــعر
أولئــك الذيــن يلتحقــون بالمنهــج «الجديــد» بأنهــم فئــران تجــارب .إذا اســتطعت ،حــاول جعــل مرحلــة
االنتقــال قصيــرة قــدر اإلمــكان ،مــع عمــل بعــض التداخــل بيــن المنهجيــن ،وتذكــر أن تضــع فــي الحســبان
الطــالب الذيــن قــد يضطــرون إلــى تعليــق الدراســة لفتــرة مؤقتــة ،حيــث ال يمكنــك تقديــم مقــرر مــن

البرنامــج القديــم لطالــب أو اثنيــن فقــط فــي حالــة أن يكــون جميــع الطــالب اآلخريــن يدرســون المقــررات

«الجديــدة».
62
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القسم الثاني نموذج FLOATS
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تــم تطويــر نمــوذج  FLOATSلتذكيــر مطــوري المقــررات بــأن المناهــج والمعلميــن بحاجــة إلــى أن يكونــوا
علــى اســتعداد للتغييــر ،ليــس فقــط علــى اســتعداد للتغييــر الهائــل الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا علــى

الجامعــات ،ولكــن التكيــف العــام مــع العوامــل الداخليــة والخارجيــة مــن أجــل اســتمرار العمــل ،بــل وحتــى

التغييــر لتحقيــق أوج النجــاح .تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســية لنمــوذج  FLOATSفــي أنــه يضــع فــي

ﺍ"> cEc$3 .17 P2ﺍ"@1ﻭBV
ما الذي نعنيه بالمرونة؟

االعتبــار االفتراضــات المختلفــة التــي تــم إجراؤهــا حــول التدريــس والتعلــم الجامعــي والتــي نشــعر أنهــا

تتعلــق المرونــة بالطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم البرنامــج بمــا يضمــن إمكانيــة وصولــه لجميــع الطــالب،

ملخصــا للمفاهيــم المتعلقــة بــكل جانــب مــن جوانــب نمــوذج  ،FLOATSونأخــذ
فــي هــذا القســم ،نقــدم
ً

يســميه جــوردون ( )2014باســم « :ســرعة التعلــم ومكانــه وطريقتــه».

ـتقبال.
قدمــا مسـ
تعرضــت لتحديــات كبــرى مؤخـ ًـرا ويقــدم النمــوذج طريقــة مقترحــة للمضــي
ً
ً

فــي االعتبــار هــذه الجوانــب علــى طــول سلســلة متصلــة مــن األعلــى إلــى األدنــى ،ونستكشــف خــالل هــذه
الرحلــة مزايــا وعيــوب كل نهــج.

فهــو يدمــج مفاهيــم الهيــكل ووصــول المتعلميــن والخيــارات واالختيــارات وأنمــاط التقديــم ،وهــذا مــا
تركــز ســرعة التعلــم عــادةً علــى جــداول مختلفــة لتقديــم التعلــم ،والتــي قــد تكــون بــدوام جزئــي ،أو متســارعة

أو متباطئــة ،إمــا بكونهــا برامــج كاملــة (علــى ســبيل المثــال الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس خــالل
عاميــن) أو ضمــن برنامــج (وهــو مــا يســمح للطــالب بالعمــل بوتيــرة وســرعة تناســب الطالــب ضمــن نطــاق
عــام يحــدد مواعيـ ًـدا نهائيــة).

مرن

يتعلــق مــكان التعلــم بالموقــع المــادي ،والــذي قــد يكــون فــي محــل العمــل أو المنــزل ،أو فــي وســائل
النقــل العــام أثنــاء التنقــل ،أو فــي الخــارج عنــد الســفر.

قائم على
التعلم

التعليم عبر
اإلنترنت
(وبدون اتصال
بالشبكة)

نموذج
FLOATS
لتصميم
المنهج

آراء أصحاب
المصلحة

ســياق التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا ،يمكــن للتكنولوجيــا أن تدعــم بوضــوح الجــداول المرنــة ،مــع خيــارات

للوصــول إلــى المــواد عبــر اإلنترنــت خــارج الجــداول الزمنيــة اإللزاميــة وهــو مــا يتيــح وتيــرة مرنــة لســرعة

معزز
بالتكنولوجيا

رشيق
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تغطــي طريقــة التعلــم تقنيــات التعلــم والتعلــم المدمــج أو التعلــم عــن بعــد .علــى ســبيل المثــال ،فــي
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التعلــم .ويمكــن تقديــم التعلــم مــن مــكان العمــل ودعمــه عبــر التكنولوجيــا ،وبالتالــي توفيــر أماكــن مرنــة

للتعلــم .ويقــول جــوردون فــي هــذا الشــأن ( ،2014ص )4 .أنــه فيمــا يتعلــق بأســلوب التعلــم ،فــإن تقنيــات
التعلــم تقــدم مجموعــة مــن ُ
النهــج الجديــدة والتــي تتميــز بالمرونــة لتمكيــن التعلــم عــن بعــد والتعلــم
المدمــج.
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ما هي أهمية المرونة؟

ُ
الن ُهج المرنة

يحتــاج أي منهــج أو برنامــج إلــى المرونــة لتقديــم أفضــل تجربــة ممكنــة لجميــع الطــالب وتطويــر القــدرة

“مسارات” أو
“مجموعات”

أيضــا أن تقــدم للمتعلميــن
ً
يرتكــز المنهــج الدراســي علــى عــدد قليــل يمكــن
مــن المســارات أو المجموعات المنفصلة .مجموعــة واســعة مــن موضوعــات
البحــث أو اختبــارات التأهيــل الصناعيــة أو
المهنيــة األخــرى (ويتضمــن ذلــك دراســة
“ســنة فــي الخــارج” أو المــواد االختياريــة)

وصول
المتعلمين

مــن الممكــن تقديــم البرامــج ضمــن يشــجع المتعلميــن الناضجيــن أو
خيــارات ســواء بــدوام كامــل أو بــدوام المتعلميــن الذيــن تقــع علــى عاتقهــم
جز ئــي .
مســؤوليات عائليــة أو أعمــال.

علــى المنــاورة فــي مواجهــة التغييــر .ويقــول شــاترتون وآخــرون ( )2020أنــه توجــد أربعــة أبعــاد لمرونــة

المناهــج الدراســية وهــي تهــدف إلــى تعزيــز الممارســة ،وهــذه المرونــة تــم دمجهــا في نمــوذج (:)FLOATS
المشاركة والشراكات الخارجية (انظر قسم «أصحاب المصلحة»)
تقديم التعلم «في أي وقت وفي أي مكان».
القبول في البرنامج والنقل والتقدم من مستوى إلى آخر ونقاط الخروج من البرنامج.
نماذج التعلم التي تؤكد على خصوصية المتعلم ومشاركته.

هناك عدة طرق لدمج المرونة في المنهج ،يوضج الجدول  11بعضها:
الجدول  – 11دمج المرونة في المنهج
ُ
الن ُهج المرنة
نموذج
“المتطلب
واالختياري”

تحتــوي بعــض البرامــج علــى نقــاط دخــول
مختلفــة لاللتحــاق بالبرنامــج خــالل العــام.

تعــد البرامــج التــي تمنــح الدرجــات
شــيوعا
األكاديميــة بــدوام جزئــي أقــل
ً
فــي مســتوى المرحلــة الجامعيــة األولــى
شــيوعا علــى مســتوى
ولكنهــا أكثــر
ً
الدراســات العليــا والماجســتير.

يلتحــق المتعلمــون ببرنامــج متــدرج مــن
المقــررات أو الوحــدات ،ويمكنهــم الخــروج
مــن البرنامــج فــي نقــاط مختلفــة والدخــول
والخــروج مــن خــالل «الســلم المتحــرك» مــن الممكــن أن يســاعد فــي تلبيــة
الخــاص بالبرنامــج.
احتياجــات األســواق الناشــئة وتعزيــز
توظيــف الطــالب واالحتفــاظ بهــم.
مــن الممكــن جمــع الســاعات المعتمــدة أو
إنهــاء المقــررات بمــرور الوقــت.
يحتــاج إلــى نهــج مــرن إلمكانيــة نقــل
الســاعات المعتمــدة.

من أين أبدأ؟

ما الذي يعنيه ذلك

ما الذي يعنيه ذلك

التحديات  /الفرص

التحديات  /الفرص

شيوعا.
أحد أكثر النماذج
علــى حســب أعــداد الطــالب وخبــرات
ً
أعضــاء هيئــة التدريــس يمكــن أن تكــون
يأخــذ المتعلمــون
عــددا مــن المقــررات هــذه طريقــة معقــدة لتصميــم وتقديــم
ً
أو الوحــدات األساســية ثــم يختــارون البرنامــج.
بقيــة المقــررات المطلوبــة بمــا يعكــس
حقــا
االهتمامــات أو االحتياجــات المهنيــة .ولكــن يمكنهــا أن توفــر
منهجــا مرنً ــا ً
ً
يركــز علــى المتعلــم.
قــد تُ مكــن المتعلميــن مــن مناقشــة
جوانــب مناهجهــم وتقييمهــم.
يمكــن تحقيقــه بشــكل أكثــر بســاطة مــن
خــالل تقديــم خيــارات واجبــات متنوعــة
للمتعلميــن الذيــن يمكــن أن يدرســوا شـ ً
ـيئا
يهتمــون بــه بشــكل خــاص.

نسق التعلم اســتخدام التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا فــي ال تفتــرض أن كل شــخص لديــه إمكانيــة
عبر اإلنترنت أو دعــم المناهــج التربويــة المرنــة الجديــدة الوصــول إلــى األجهــزة أو شــبكة إنترنــت
التعلم المختلط وتعزيــز التعلــم االجتماعــي والمفتــوح أو لديــه مســاحة للدراســة.
والتقييــم يمكــن أن يســاعد فــي توفيــر
تحتــاج إلــى ضمــان الوصــول المــرن
مرونــة المنهــج.
إلــى مجموعــة مــن تقنيــات تكنولوجيــا
المعلومــات واألجهــزة المحمولــة
والتدريــب والمعلميــن.
اتخاذ المعلمين يتــم اســتخدام مناهــج مثــل التعلــم القائــم يمكــن أن يســاعد النهــج المــرن للتدريــس
نهجا ً
علــى حــل المشــكالت والتعلــم القائــم المعلــم فــي االســتجابة لقــدرات
مرنا
ً
إلدارة الفصل علــى الحالــة والتعلــم القائــم علــى الفريــق المتعلميــن المختلفــة واحتياجاتهــم
و ا هتما ما تهــم .
فــي العديــد مــن البرامــج المهنيــة.
الدراسي
وتصميم
تســاعد فــي تســهيل التعلــم أثنــاء إعــداد
البرنامج
الخريجيــن للممارســة.
دعم المتعلمين توفيــر وســائل المشــورة المرنــة واإلرشــاد يمكــن أن يتطلــب الكثيــر مــن وقــت دعــم
ليكونوا أكثر المــرن ودعــم الطــالب ليكونــوا متعلميــن المتعلــم ومرشــدين إضافييــن ومكتبــة
جيــدة وخدمــات أخــرى.
أكثــر مرونــة.
مرونة
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النمــوذج الــذي اقترحــه إيســتر وآخــرون ( )2014يتــم تكييفــه بســهولة مــن أجــل قلــب الصــف الدراســي،

والنمــوذج يتألــف مــن ثــالث مراحــل :مرحلــة مــا قبــل الصــف (النمذجــة والتقييــم المســبق) ،ومرحلــة

الصــف (توضيــح المفاهيــم وحــل المشــكالت) ومرحلــة مــا بعــد الصــف (التقييــم والتطبيــق والنقــل).

أمثلة لحاالت في جلسات الصف الدراسي المقلوب
مرحلــة مــا قبــل الصــف :يقــوم الطــالب بإجــراء الدراســة الذاتيــة علــى منصــة البالكبــورد (أحــد
أنظمــة إدارة التعلــم)

إن جلســة مــا قبــل الصــف تســاعد الطــالب علــى استكشــاف المعرفــة حــول الموضــوع مــن خــالل

تكنولوجيــا التعلــم .يتــم بنــاء المعرفــة والتعلــم علــى المحتــوى الجديــد فــي المنــزل قبــل جلســة

مرحلة ما بعد الصف

التطبيق والمحاكاة لسياقات
مختلفة
اختبارات قصيرة للتقييم الذاتي
روابط للمرحلة التالية من المقرر

مرحلة الصف

أنشطة للمجموعات وحل
المشكالت ودراسات حالة
منح الفرصة لألسئلة والتوضيح
التركيز على المتابعة بعد الصف

مرحلة ما قبل الصف

مشاهدة فيديوهات عبر اإلنترنت
االستماع إلى عرض تقديمي
محكي
قراءات مختارة
اختبارات قصيرة

الصــف الدراســيُ .يطلــب مــن الطــالب مشــاهدة محاضــرة بالفيديــو وقــراءة بعــض المــواد وتدويــن

المالحظــات واإلجابــة علــى اختبــارات قصيــرة حــول المحتــوى .يتــم اســتخدام البالكبــورد كمنصــة

أيضــا إضافــة
عبــر اإلنترنــت للتعلــم ألن البالكبــورد هــو المنصــة التــي تســتخدمها الجامعــة .تمــت ً
مــواد إضافيــة وعــروض تقديميــة ومالحظــات وروابــط إنترنــت مفيــدة إلــى منصــة البالكبــورد وكان

المعلمــون متاحيــن بشــكل غيــر متزامــن علــى لوحــة المناقشــة لإلجابــة علــى أي أســئلة.

مرحلة الصف :أنشطة المجموعات والمناقشات
الشكل  –16أمثلة من األنشطة في تصميم الصف الدراسي المقلوب

عمومــا فــي أنشــطة المجموعــات الصغيــرة المصممــة لزيــادة تفاعــل
يتــم قضــاء الصــف الدراســي
ً

األقــران ،مــع التركيــز علــى تطويــر التعلــم المعرفــي العالــي والتعلــم القائــم علــى المجموعــة بمــا
فــي ذلــك مناقشــات المجموعــات الصغيــرة وأنشــطة حــل المشــكالت ومراجعــات األقــران حــول
واجبــات مكتوبــة .الهــدف هــو توفيــر تجربــة تعليميــة تفاعليــة ونشــطة فــي الصــف الدراســي لتعزيــز
تنميــة التفكيــر النقــدي ومهــارات حــل المشــكالت وتطويــر مهــارات االتصــال والعمــل الجماعــي.

مرحلة ما بعد الصف :التطبيق والتقييم الذاتي
فرصــا لتطبيــق مــا تعلمــوه علــى مفاهيــم جديــدة
توفــر مرحلــة مــا بعــد الصــف للطــالب
ً

وموضوعــات أخــرى مــن خــالل تصميــم تدريبــات واختبــارات فــي كتــاب عملــي يتــم رفعــه علــى
اإلنترنــت .باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،يطلــب منهــم إجــراء تقييــم ذاتــي ألدائهــم التعليمــي بشــأن المهــام

والواجبــات واألنشــطة مــن خــالل اختبــار قصيــر قائــم علــى المعرفــة وتعليقــات األقــران والــرأي
الشــخصي.
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نصائح عملية للنهج القائم على التعلم

ﺍ"> .18 P2ﺍ" 5071ﺍ" j(X &n#Sﺍ")&($
ـال) مــع المنهــج القائــم علــى
غالبــا مــا تتــم مقارنــة المنهــج القائــم علــى المتعلــم (عــادةً مــا يكــون أكثــر تفضيـ ً
ً

المعلــم .كان التعليــم الجامعــي التقليــدي يميــل إلــى تقديــم تدريــس تربــوي وكان يقــوم فــي األســاس علــى

ـدال مــن أن يقــوم علــى احتياجــات المتعلميــن وتوقعاتهــم.
احتياجــات المعلميــن والمؤسســة التعليميــة بـ ً

وأدى الوبــاء إلــى إبــراز التفــاوت بيــن احتياجــات الطــالب والجامعــات وتوقعاتهــم ،ممــا أدى إلــى ظهــور
تســاؤالت حــول هــذه ُ
الن ُهــج وكيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بيــن احتياجــات مختلــف أصحــاب المصلحــة.

ولذلــك قمنــا باالنتقــال مــن المصطلحــات المذكــورة أعــاله إلــى تقديــم عمليــة التعلــم فــي المنهــج القائــم

يتضمــن النهــج القائــم علــى التعلــم تخطيــط منهــج يشــتمل علــى اســتراتيجيات التعلــم والتدريــس التــي

تهــدف إلــى إشــراك المتعلميــن قــدر اإلمــكان فــي عمليــة التعلــم .فمــا هــو معنــى ذلــك مــن الناحيــة
العمليــة؟

الجدول  –12النهج القائم على التعلم
االنتقال من النهج القائم على
المعلم إلى النهج القائم على
التعلم

علــى التعلــم ،ويوضــح الشــكل  17طريقــة لهــذا التصــور مــن حيــث المنهــج المتوافق مع تحديــد المتعلمين

(الطــالب) بــكل وضــوح كمركــز لهذا الشــكل.

التغيير الذهني للمعلم

المحتوى

الخلفية والقدرات والخبرات

محددة بوضوح

التغذية الراجعة من الطالب

الموقف

الغايات واألهداف والنتائج

استطالعات ومجموعات تركيز ومشاركة

النوايا

التقييم

التواصل أمر ديناميكي

الطالب
مالءمة

المتطور والتسلسل وما يتعلق

التنظيم

المحتوى

بالغايات والممارسة

التعليم والتعلم
ما يتعلق بالطالب

تعدد الطرق والفرص للتوجية الذاتي
والتعلم في سياق حياة حقيقية

التغيير الذهني للطالب

تنظيم واضح

كتل تعلم ووحدات وجداول

تحويل مساحات التدريس إلى
مساحات التعلم

التقييم
مخطط واضح

اختبارات تكوينية أو نهائية

السمات والتحديات والحلول
ُينظــر إلــى المتعلميــن علــى أنهــم مشــاركون فاعلــون واســتباقيون فــي عمليــة
التعليــم الخاصــة بهــم وال يتــم التعامــل معهــم كمتلقيــن ســلبيين.
دائمــا الخبيــر بالمحتــوى
المعلــم هــو الــذي يقــوم بــدور الميســر ،وهــو ليــس
ً
ومــن يعلمــه.
محفوفــا بالمخاطــر بالنســبة للمعلــم ،فعليــك أن تضــع شــروط
قــد يكــون األمــر
ً
التعلــم ،ومنــح المتعلميــن االســتقاللية ،ثــم عليــك أن تتعلــم انتظــار أن يقــوم
المتعلمــون بالعمــل.
يرغــب المتعلمــون أن يتعلمــوا ويريــدون الســالمة واألمــان لتدويــن المالحظــات
وغيــر ذلــك.
ال يريدون بالضرورة القيام بالعمل بأنفسهم.

يجــب أن يأتــوا وهــم مســتعدون للتعلــم بطريقــة نشــطة وأن يقدمــوا مســاهمة
ذات مغــزى فــي العمــل الجماعــي.
في الصف الدراسي ،التواصل ليس في اتجاه واحد من المعلم إلى المتعلمين.

عليــك تفعيــل التواصــل بيــن األقــران ومجموعــات العمــل الصغيــرة والمشــاركة
المباشــرة للطــالب فــي األنشــطة.
ال يحتــاج المتعلمــون إلــى التعلــم فــي صــف دراســي فعلــي ،ولكــن يمكنهــم
التعلــم فــي الحــرم الجامعــي وعبــر اإلنترنــت.
يجــب أن تكــون الصفــوف الدراســية مرنــة (ســواء كانــت افتراضيــة أو فعليــة)،
ويجــب أن تســمح بالتعلــم مــن خــالل المجموعــات الصغيــرة ،وأن يكــون بهــا
شــبكة إنترنــت جيــدة ،ووســبورة  /مســاحات للكتابــة وأثــاث يمكــن نقله بســهولة
لعمــل مجموعــات التعلــم.
وفقــا لوتيرتهــم وســرعتهم الخاصــة ،لكــن عليــك توفيــر
اســمح للطــالب بالعمــل
ً
الدعم.
تتضمن الطرق

ً
وفقا الحتياجات المتعلم
الشكل  –17بناء منهج
قدم طرق تعلم تفاعلية
وتعاونية ونشطة ومتنوعة
حاول تعزيز حل المشكالت
والعمل الجماعي والتعاون
والتواصل

التعلم القائم على المشروعات – تعاون المجموعة.

التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلة أو التعلــم القائــم علــى الحالــة – دع
المتعلميــن يطــورون الحلــول والمحتــوى واعثــر لهــم علــى مصــادر وقــدم لهــم
العــروض التقديميــة.
التعلم القائم على الفريق.

التعلم من األقران باستخدام مجموعات األسئلة والمجموعات التعاونية.
االختبارات التكوينية في الصف أو االقتراع.
المناظرات.
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وجهــا لوجــه أو عبــر
فــي هــذا الفصــل ،نضــع فــي االعتبــار بعــض خيــارات تقديــم البرنامــج مــن ناحيــة التعلــم ً
اإلنترنــت أو التعلــم المدمــج .هــذه هــي الخيــارات الرئيســية للبرنامــج ككل ،وكذلــك للمقــررات أو الوحــدات

ومــع ذلــك ،فإنــه فــي اآلونــة األخيــرة خلصــت األبحــاث إلــى أن االختالفــات بيــن األجيــال ال تحــدد بالضــرورة

كيفيــة تفاعــل النــاس مــع التقنيــات ،وأن تجربــة الهواتــف الذكيــة واإلنترنــت وأجهــزة الكمبيوتــر ال تترجــم
إلــى حاجــة إلــى التعلــم عبــر اإلنترنــت أو تترجــم إلــى كفــاءة فيــه ،وأنــه يمكــن ألي شــخص أن يتعلــم أن يكــون

أكثــر كفــاءة فــي العمــل مــع التقنيــات الرقميــة (بينيــت وآخــرون.)2008 ،

التــي يقدمهــا البرنامــج .يوضــح الجــدول  13بعــض مزايــا وعيــوب كل مــن أنمــاط التعلــم هــذه ،ولكــن مــن
وفقــا ألعــراف كل تخصــص ،مــن
وفقــا لمــوارد وثقافــة المؤسســة التعليميــة وكذلــك
المســلم بــه أنــه
ً
ً

الممكــن أن تكــون الخيــارات المتاحــة واالســتعداد لتجربــة طــرق جديــدة للتعليــم والتعلــم محــدودة.

تحدي االفتراضات الخاصة بالتعلم عبر اإلنترنت
فرضــت جائحــة كورونــا أحــد أكبــر التحــوالت فــي التعليــم العالــي فــي الســنوات األخيــرة فغــادر الطــالب

الجدول  –13مميزات وعيوب أنماط التعلم
نمط تقديم
التعليم
وجها لوجه
ً
فقط

عبر اإلنترنت
فقط

يتــم تقديــم البرنامــج فقــط مــن خــالل
الوســائل التكنولوجيــة مــع عــدم اضطــرار
أبــدا إلــى الحضــور إلــى الحــرم
الطــالب ً
الجامعــي
مــرن للغايــة منحيــث المــكان والمســاحة،
ويقلــل مــن وقــت االنتقــال وبالتالــي
يقلــل مــن آثــار انبعاثــات الكربــون
جيد للمقررات القائمة على المعرفة
ـوال أوســع
التعلــم غيــر المتزامــن يتيــح وصـ ً
لألشــخاص الذيــن يعملــون أو لديهــم
التزامــات أخــرى
يمكــن أن يقــدم التدريــس  /التعلــم عبــر
حــدود جغرافيــة ضخمــة وبالتالــي يســمح
بالوصــول إليــه بشــكل أوســع

الحــرم الجامعــي وقاعــات المحاضــرات والصفــوف الدراســية والمختبــرات وأصبحــت خاويــة علــى عروشــها،
وتحولــت الجامعــات بســرعة إلــى تقديــم أغلــب المقــررات مــن خــالل منصــات عبــر اإلنترنــت.

ومــع ذلــك ،فــي كثيــر مــن الحــاالت اتســعت الهــوة بيــن الجامعــات والطــالب ونقتــرح أن ذلــك يمكــن

تفســيره مــن خــالل استكشــاف بعــض االفتراضــات والمعتقــدات حــول الطــالب والطريقــة التــي ُينظــر
إليهــم بهــا مــن أجــل التعلــم ،واالختالفــات المفترضــة فــي محــو األميــة الرقميــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريس

والطــالب .كان المفتــرض بشــكل عــام أن يفضــل الطــالب التعلــم عبــر اإلنترنــت وأن يكونــوا «بارعيــن فــي
التكنولوجيــا» ألنهــم انغمســوا فــي عالــم رقمــي منــذ والدتهــم .أمــا أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن كان

العديــد منهــم بــال الخبــرة فــي تصميــم وتقديــم التعلــم عبــر اإلنترنــت (وليــس مجــرد التعامــل مــع تقنيــات

الكمبيوتــر واألجهــزة المحمولــة) ،فســارعوا إلــى وضــع المحتــوى علــى اإلنترنــت ،وكان أغلبــه علــى هيئــة
ـبقا.
محاضــرات مســجلة مسـ ً

تتعلــق بعــض افتراضاتنــا بإمكانيــة الوصــول ،لكــن تتعلــق بعــض االفتراضــات األخــرى بمعتقداتنــا الخاصــة
تأثيــرا
بكيفيــة تفاعــل األشــخاص مــع التقنيــات الرقميــة .قــدم برنســكي ( )2001أحــد أشــهر المفاهيــم
ً
بخصــوص التعلــم عبــر اإلنترنــت عندمــا صــاغ مصطلــح المواطنيــن الرقمييــن ،وكان هــؤالء الســكان

األصلييــن هــم الجيــل الجديــد مــن الطــالب الذيــن نشــأوا مــع اإلنترنــت وأجهــزة الكمبيوتــر وكانــوا بارعيــن

السمات والمميزات
يلتقــي المتعلمــون مــع المعلميــن
واألقــران كمجتمــع تعليمــي
يمكــن للمعلميــن التعــرف علــى الطــالب
بســهولة أكبــر والعكــس صحيــح وذلــك
يســاعد فــي تكويــن العالقــات وتقديــم
الدعــم
تيســير التعلــم العملــي والتعلــم فــي
مــكان العمــل
يمكــن للحــرم الجامعــي أن يلبــي الكثيــر
مــن احتياجــات الطــالب التعليميــة
و ا ال جتما عيــة

العيوب
يتطلــب مبــان مبنيــة لهــذا الغــرض وغيــر ذلــك
مــن بنيــة تحتيــة – قــد تكــون باهظــة الثمــن
القيــود المفروضــة علــى الطــالب الذيــن
ال يســتطيعون الحضــور إلــى الجامعــات /
الدخــول إلــى بعــض الــدول
افتقــار بعــض المتعلميــن للمرونــة حيــن يكون
لديهــم التزامــات أخــرى مــا لــم تتوفــر خيــارات
تعلــم مرنــة
من الصعب الحفاظ على التباعد الجسدي

يتطلــب منصــات وتكنولوجيــا قويــة ويتطلــب
أجهــزة وإنترنــت وخدمــات المكتبــة ومــا إلــى
ذلــك.
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد لتطويــر مجتمــع
تعليمــي مــع احتمــال فقــدان وقت ومســاحات
التعلــم االجتماعي
مــن الصعــب تحديــد المتعلميــن المتعثريــن
ودعمهــم
يجــب علــى المعلــم تســهيل المشــاركة
والعالقــات مــن خــالل وســائل عبــر اإلنترنــت
(اإلشــراف علــى لوحــات المناقشــة وتســهيل
العمــل الجماعــي وغيــر ذلــك)
الحاجة إلى ضمان نزاهة التقييمات
الصفــوف العمليــة والتعلــم فــي مــكان
ســهال
أمــرا
العمــل ليــس
ً
ً

للغايــة مــن الناحيــة الفنيــة وفــي المهــام المتعــددة .ونتيجــة النتشــار هــذا المفهــوم أنــه كان ُينظــر إلــى
المعلميــن علــى أنهــم «مهاجــرون» أو «ســائحون» ،بــل وهــم أنفســهم كانــوا يشــعرون بذلــك (موريــس
وبــذل الكثيــر مــن الجهــد لســد الفجــوة بيــن المتعلميــن والمعلميــن وتلبيــة احتياجــات
وماكيــمُ .)2009 ،

التعلــم المتصــورة «للســكان األصلييــن».
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نمط تقديم
التعليم
التعليم الهجين

السمات والمميزات
يعكــس التغييــر التعليمــي علــى نطــاق
أوســع ويعكــس مرونــة تقنيــات األجهــزة
المحمولــة وقــد يشــكل “الصــف الدراســي
ـزءا
المقلــوب” (أو “المنهــج المقلــوب”) جـ ً
مــن تصميــم المنهــج
يتــم التركيــز علــى اســتيعاب الطــالب
لخلفيــة المعــارف قبــل أن يلتقــي الطــالب
بالطــالب اآلخريــن و  /أو المعلــم
يتــم اســتخدام وقــت المحاضــرات
ً
وجهــا لوجــه لطــرح األســئلة
المباشــرة
والتحليــل النقــدي وتطويــر الفهــم
والتفكيــر
والمناقشــة
فرصــا لمزيــد مــن التعلــم الذاتي
يوفــر هــذا ً
الموجــه للحقائــق مــن قبــل الطــالب مــع
اســتخدام الصــف الدراســي بشــكل هــادف
أكثــر (هورتوبيــز وآخــرون)2015 ،

العيوب
يتطلــب الكثيــر مــن التخطيــط مــن جانــب
المعلــم لتســهيل التعلــم المســتقل
يمكــن أن يشــعر المعلــم باإلرهــاق بعــد أن
اعتــاد علــى التدريــس التربــوي
يحتــاج الطــالب إلــى التحفيــز واالســتعداد
لــكل جلســة ،وإال فــإن الصفــوف الدراســية
وجهــا لوجــه يمكــن أن تتحــول إلــى محاضــرات
ً
صغيــرة
يحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة قويــة لتكنولوجيــا
المعلومــات والوصــول الجيــد إليهــا مــن قبــل
الطــالب

ﺍ"> &'123 .20 P2ﺍ" P<GW 5071ﺭr's
ماذا نعني بكلمة «رشيق»؟
ال يشــير مفهومنــا عــن رشــاقة المنهــج إلــى المرونــة التــي ناقشــناها أعــاله ولكــن إلــى الطريقــة التــي يمكــن

أن يكيــف بهــا المنهــج نفســه ويتجــاوب مــن خاللهــا مــع التغييــرات الداخليــة والخارجيــة.

كان هارولــد بنجاميــن مــن أوائــل الكتــاب الذيــن ذكــروا مخاطــر عــدم تمكــن المعلميــن أو المناهــج مــن
ـاخرا بعنــوان منهــج
االبتــكار أو عــدم وجــود الرغبــة فــي ذلــك .فــي عــام  ،1939نشــر هارولــد بنجاميــن ً
نصــا سـ ً

مثــل الســيف المســنن .وفــي هــذا المقــال ،حــدد مخاطــر اإلبقــاء علــى الطــرق واألســاليب المجربــة وعــدم
واصفــا
القــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة وعــدم تعليــم الطــالب مــن أجــل مســتقبل متغيــر
ً
المناهــج بأنهــا باليــة أكل عليهــا الدهــر وشــرب فأصبحــت غيــر مناســبة للغــرض منهــا.

خلفية
«بــدأ مفهــوم تطويــر الرشــاقة فــي عــام  2001بمجموعــة مــن كبــار خبــراء المنهجيات الذيــن اجتمعوا
معــا لتحديــد بعــض المبــادئ العامــة لتطويــر برامــج الحاســوب ،ممــا أدى إلــى ظهــور مــا يعــرف
ً

باســم «بيــان الرشــاقة» (شــوكيتيكو وكوريــك وماهــر .)2011 ،وحــدد البيــان أن الخصائص الرئيســية

لمبــادئ الرشــاقة يجــب أن تكــون :التكيــف والتكــرار والمباشــرة وتعزيــز التواصــل».

(نيكوليتو وسوليس)2014 ،
عندما تتحدث العديد من المؤسسات عن «الرشاقة» فالقصد بذلك هو األداء العالي الذي يشمل:
القدرة على االبتكار بفعالية والتوسع والتطور لمواكبة المؤسسات األخرى أو التقدم عليها.
تحويل ممارسات العمل والمنتجات بنجاح دون االنزالق إلى الفوضى.
العمل بذكاء وبشكل تعاوني مع تعدد الوظائف والمهام
«تحطيم الصوامع»
العمل الجماعي في فريق لتسهيل اتخاذ القرار الفعال وتمكين األفراد.
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الرشاقة في تطوير المنهج

نهج «الهرولة»

أمــا فيمــا يتعلــق بتصميــم المناهــج وتطويرهــا ،ســبر العديــد مــن الكتــاب أغــوار فكــرة “رشــاقة المنهــج”

وابتــكارا ،ويقتــرح اســتخدام
إبداعــا
يقتــرح ويليــك ( )2021أن النهــج القائــم علــى منهجيــة الرشــاقة أكثــر
ً
ً

مثــال مــا يذكــره مولنــدا ( )2013أن أحــد ُ
النهــج الشــائعة هــو
وتحــدوا األســاليب التقليديــة .ومــن ذلــك
ً
نمــوذج ( )ADDIEوالــذي يؤكــد علــى الكثيــر ممــا ناقشــناه فــي فصــول تصميــم المقــرر حيــث يقتــرح علــى

المطوريــن العمــل خــالل كل مرحلــة علــى حــدة.

ومــع ذلــك ،فإنــه فــي ظــل التغيــرات الســريعة ،يمكــن تبســيط األمــر ألن النمــوذج يميــل إلــى تقييــد

مطــوري المقــررات بالتــزام نهــج معيــن فــي مرحلــة مبكــرة جـ ًـدا مــن عمليــة التصميــم .يناقــش الجــدول 14

كل مرحلــة مــن مراحــل النمــوذج ويلقــي الضــوء علــى القيــود التــي تفرضهــا كل مرحلــة.

الجدول  –14نموذج ()ADDIE

أســلوب الهرولــة:

يتــم تزويــد مصمــم المنهــج بالمعلومــات التــي يحتاجهــا فقــط فيمــا يتعلــق بمقــرر واحــد فــي كل مــرة
ـدال مــن البرنامــج بأكملــه.
بـ ً

تكيفــا واســتجابة ألي تغييــرات يحتاجهــا المعلمــون أو
يتيــح أســلوب الهرولــة المتكــررة اتبــاع نهــج أكثــر
ً
أصحــاب المصلحــة.

يحتــاج ذلــك مــن المعلميــن أال يشــعروا بالخــوف والقلــق مــن إجــراء تغييــرات فــي منتصــف المقــرر أو
البرنامــج.

يعكــس هــذا األســلوب مــا تعلمنــاه مــن الشــركات الرياديــة الناشــئة فهــي مطالبــة بــأن تكــون قــادرة علــى
أيضــا التعلــم مــن تطويــر منتجــات
ســرعة االبتــكار فــي وقــت قصيــر .ويضيــف بريجــز ( )2014أنــه يمكننــا ً

مراحل نموذج ()ADDIE

البرامــج الحاســوبية التــي تهــدف إلــى تطويــر فــرق عمــل يمكنهــا تقديــم أداء ســريع اســتجابة للمتطلبــات

التحليل

يمكــن أن يتغاضــى التحليــل عــن توقعــات أصحــاب المصلحــة وقــد ال يوفــر
البيانــات المطلوبــة.

ـاال فــي مرحلتــي التصميــم والتطويــر ،وكذلــك يمكنــه أن يــؤدي
نهجــا فعـ ً
الناشــئة .ويمكــن أن يكــون هــذا ً

التصميم

قدمــا ،يصعب
فــي مرحلــة التصميــم ،بمجــرد االتفــاق علــى طريقــة للمضي ً
الحقا.
دمــج األفــكار أو المعلومــات التــي ســيتم اقتراحهــا
ً

خــالل جائحــة كورونــا ،كان هنــاك اســتخدام واســع النطــاق لهــذه األفــكار حيــث انتقلــت المؤسســات بســرعة

التطوير

فــي هــذه المرحلــة  ،يمكــن أن يــؤدي االلتــزام بالمعاييــر والمواصفــات
الجامعيــة أو الوطنيــة إلــى إجبــار المصمميــن علــى اتبــاع طــرق معينــة
للعمــل ،علــى ســبيل المثــال اتبــاع نهــج قائــم علــى النتائــج أو تخصيــص
عــدد معيــن مــن الســاعات المعتمــدة للمحتــوى.

التنفيذ

ً
ممكنــا حتــى مرحلــة التنفيــذ ،فقــد تكــون البيئــة
إذا لــم يكــن تقديــم البرنامــج
الخارجيــة أو الداخليــة قــد تغيــرت بشــكل كبيــر.

واالعتمــادات.

التقييم

إذا تركنــا التقييــم حتــى النهايــة ،قــد ال نتمكــن بســهولة مــن مواءمــة
العمليــات بيــن الجامعــة والبرنامــج والمتطلبــات الخارجيــة.

دورات التغذية الراجعة القصيرة والطويلة

قدما ؟
حقا أن نكون رشيقين في تطوير المنهج ،كيف يمكننا إيجاد طرق للمضي
إذا كنا نحاول ً
ً

إلــى مزيــد مــن اإلبــداع عنــد مقارنتــه بالنهــج القائــم علــى االمتثــال المتبــع فــي العديــد مــن الجامعــات.

إلــى أنظمــة محســنة واســتخدام المنصــات االفتراضيــة إلجــراء تغييــرات فــي طريقــة التقديــم والتقييــم.
ـال مــن
ومــع ذلــك ،ال تــزال الجامعــات تتطلــب فــي كثيــر مــن األحيــان تطويــر برنامــج كامــل بمســتوى عـ ٍ
التفاصيــل قبــل الموافقــة علــى تنفيــذه ،علــى الرغــم مــن أنهــا بــدأت فــي اإلقــرار بــأن التغييــرات قــد تكــون
مطلوبــة ،وفــي بعــض األحيــان توافــق علــى أحــد المقــررات بعــد المــرور بمرحلتيــن أو أكثــر مــن الموافقــات

بحســب كونفــري وآخــرون ( ،)2018يتطلــب المنهــج الرشــيق بيانــات صحيحــة وقويــة والحصــول عليهــا فــي

التوقيــت المناســب ،ســواء كانــت بيانــات واردة فــي الوقــت المناســب حــول أداء المتعلــم فــي الصــف
أو فــي التقييمــات (علــى ســبيل المثــال اســتخدام القنــوات الخلفيــة لتســهيل طــرح األســئلة واإلجابــة

عليهــا فــي الصــف) بحيــث يمكــن إجــراء التعديــالت فــي التــو (دورة تغذيــة راجعــة قصيــرة) وكذلــك داخــل
مجتمعــات التعلــم (دورة تغذيــة راجعــة طويلــة).
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ماذا نعني بمصطلح «معزز بالتكنولوجيا»؟
التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا يتخطــى التعلــم اإللكترونــي ،فهــو يشــير إلــى كل مــن الصفــوف الدراســية

ـدال مــن النظــر إلــى التكنولوجيــا ببســاطة علــى
المعــززة بالتكنولوجيــا والتعلــم باســتخدام التكنولوجيــا ،بـ ً

أنهــا وســيلة يتــم مــن خاللهــا التدريــس والتعلــم .فــي نمــوذج ( )FLOATSنطلــق علــى ذلــك العنصــر اســم
معــزز بالتكنولوجيــا ألننــا نــرى أن التكنولوجيــا هــي أداة تمكيــن باإلضافــة إلــى امتالكهــا القــدرة علــى تعزيــز
عمليــة التعلــم.

أساليب التدريس المرنة
يقــول جــوردون ( )2014أنــه فــي نهــج «أســاليب التدريــس المرنــة›› ُينظــر إلــى التقنيــات علــى أنهــا وســيلة

يمكــن مــن خاللهــا إتاحــة التعلــم لمجموعــات كبيــرة وفــي بعــض األحيــان قــد تتــم علــى نطــاق يســتحيل

حدوثــه فــي الصفــوف الدراســية التقليديــة (ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال المقــررات الضخمــة المفتوحــة
عبــر اإلنترنــت) أو أن يتــم التعلــم المســتمر مــدى الحيــاة مــن خــالل تراكــم الســاعات المعتمــدة ونقلهــا.

يتــم تيســير األمــر علــى الطــالب لالختيــار مــا بيــن التعلــم المدمــج والتعلــم المــرن المخصــص للطالــب،

مــع وجــود إمكانيــة لتحديــد الخيــارات ومنصــات التعلــم المختلفــة .أمــا بالنســبة للجامعــات ،فيعتمــد ذلــك
غالبــا علــى نظــام إدارة التعلــم وهــو «بوابــة إلكترونيــة تربــط المحاضريــن والطــالب» (ســكويالنس وآخــرون،
ً

 ،)2014ومــن أمثلــة ذلــك منصــة بالكبــورد ومنصــة مــوودل ومنصــة كانفــاز.

فوائد لتعزيز إمكانية التوظيف
إن النهــج القائــم علــى التكنولوجيــا فــي تصميــم المقــرر يضــع فــي االعتبــار التقنيــات األخــرى التــي يحتــاج

المتعلمــون والمعلمــون إلــى اســتخدامها .مــن الممكــن أن يتعلــق ذلــك بالتكنولوجيــا الخاصــة بالتخصــص

مثــل األجهــزة الطبيــة أو المحــاكاة أو المعــدات العلميــة أو الهندســية أو أنظمــة اإلدارة أو األنظمــة األخــرى
أو تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي.

لذلــك يحتــاج المعلمــون إلــى أن يكونــوا قادريــن علــى اســتخدام التقنيــات ذات الصلــة بمجــال تخصصهــم
فضــال عــن التقنيــات التربويــة مثــل الســبورة الذكيــة وتطبيقــات
بحيــث يثــق المتعلمــون فــي قدراتهــم
ً
األجهــزة المحمولــة والصفــوف الدراســية االفتراضيــة.

حتــى يكــون الطــالب مســتعدين القتحــام ســوق العمــل ،يجــب أن يكونــوا قادريــن بــكل أريحيــة علــى التعامل
مكلفــا
بــكل كفــاءة مــع المعــدات والتقنيــات المســتخدمة فــي الحيــاة الواقعيــة .ونظـ ًـرا ألن ذلــك قــد يكــون
ً
للغايــة مــع التطــور الســريع جـ ًـدا فــي التكنولوجيــا ،فــإن العديــد مــن الجامعــات تقــرن التدريــب الجامعــي

بأماكــن العمــل حتــى يتمكــن الطــالب مــن التعلــم فــي العالــم الحقيقــي ويصبحــوا مؤهليــن فــي اســتخدام
ـدال مــن اســتخدام التقنيــات الموجــودة بالجامعــة والتــي قــد تكــون قديمــة وعفــا عليهــا
التقنيــات الحاليــة بـ ً
الزمــن.

تحديات للمؤسسات التعليمية
أيضــا مشــكالت للمؤسســات التعليميــة والمعلميــن والطــالب علــى حــد
ومــع ذلــك ،فــإن هــذا النهــج يثيــر ً
ســواء ،وهــذه المشــكالت تتضمــن مــا يلــي:

التمويــل للمــوارد المطلوبــة وتحديــد مصادرهــا – إمكانيــة تحقيــق القفــزة للوصــول إلــى نهــج أكثــر
مرونــة تنطــوي علــى تحــول ثقافــي باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي التقنيــات والخبــرة.

يشــمل التحــول الثقافــي المؤسســات التعليميــة التــي يجــب أن تجعــل أنظمتهــا أكثــر مرونــة (بمــا فــي

ذلــك تحليــالت التعلــم القويــة وأنمــاط التقييــم) بحيــث يمكــن للمتعلميــن المشــاركة بطــرق مختلفــة
وفــي أوقــات مختلفــة.

تتقــادم التقنيــات بســرعة ،لذلــك مــن الصعــب مواكبــة التكنولوجيــا ومعرفــة مــا هــي التكنولوجيــا التــي
ســتصبح أكثر اســتدامة.

مزيــدا مــن المســؤولية عــن تعلمهــم ،يجــب علــى
نظــرا ألن ذلــك ينطــوي علــى تحمــل المتعلميــن
ً
ً
ـدال مــن تقديــم جميــع المعلومــات بأنفســهم.
المعلميــن توجيــه المتعلميــن إلــى المــوارد ذات الصلــة بـ ً

قــد يشــعر المعلمــون بتقلــص قدرتهــم علــى التحكــم فــي عمليــة التعلــم – ويمكــن ذلــك أن يجعــل

المعلميــن الذيــن اعتــادوا علــى اتبــاع نهــج تعليمــي أكثــر تقليديــة يشــعرون بأنهــم تخلــوا عــن قوتهــم.
يجب وضع آليات لمعالجة قضايا مثل االنتحال والغش في التقييمات.
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ماذا نعني بمصطلح «صاحب المصلحة» ؟
صاحــب المصلحــة هــو أي شــخص لــه مصلحــة فــي كيفيــة تطويــر البرنامــج وتشــغيله ،وفــي أداء الخريجيــن
وســماتهم .علــى ســبيل المثــال:

من هم أهم أصحاب المصلحة؟
الجدول  –15أصحاب المصلحة الرئيسيين
مجموعة
أصحاب
المصلحة

“الطالــب ليــس مجــرد شــريك لطيــف ،أعتقــد أن الطالــب لديــه القــدرة علــى المســاعدة فــي إحــداث

التحــول االجتماعــي والتعليمــي طالمــا عرفنــا مــا الــذي نحــاول القيــام بــه ،ونحتفــظ بموقــف نقــدي
بشــأن الطــرق التــي تتبنــى هــذا المفهــوم وتســتخدمه”.

ونستون ()2015

ما مدى أهمية ذلك؟
تــم إيــالء اهتمــام متزايــد لضمــان أن يكــون لمجموعــة مــن مجموعــات أصحــاب المصلحــة الداخلييــن
والخارجييــن مدخــالت لتطويــر المناهــج الدراســية وتقديمهــا .ال ينبغــي أن تكــون مشــاركة أصحــاب

المصلحــة مجــرد مشــاركة للتباهــي أو مــن أجــل اســتيفاء النمــاذج الخاصــة بهيئــات االعتمــاد ،بــل يجــب أن

اعترافــا بالفوائــد الجمــة للمشــاركة الفعالــة ألصحــاب المصلحــة .يوضــح الجــدول 15
تحــدث ألن هــذا يعتبــر
ً

أنــواع أصحــاب المصلحــة الذيــن يجــب عليهــم المشــاركة ومــا هــي مصالحهــم فــي البرنامــج ،وأمثلــة علــى

االســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى زيــادة مشــاركة أصحــاب المصلحــة.
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الطالب

ما هي مصلحتهم؟
قــد يكــون الطــالب أهــم أصحــاب
مصلحــة فــي النظــام
تعتمــد حياتهــم ومهنهم المســتقبلية
علــى جــودة التعليــم الــذي يتلقونــه
ومــدى صلتــه بالتوظيــف أو الحصول
علــى مزيــد مــن الدراســة أو إجــراء
األبحــاث.
المســاعدة علــى تجنــب وضــع
توقعاتهــم
حــول
افتراضــات
وإمكانياتهــم.
وقدراتهــم
التذكيــر بــأن نحافــظ علــى التركيــز
علــى الجوانــب االجتماعيــة للتعلــم
وكذلــك المحتــوى.
نعزيز نهج قائم على التعلم.

كيف يمكننا إشراكهم؟
يجــب أن يشــارك الطــالب بنشــاط
وبشــكل اســتباقي فــي مجموعــة مــن
األنشــطة لمراجعــة المناهــج الحاليــة،
ال ســيما فــي التكــرار الــذي يشــوب
بعــض المقــررات عندمــا يتــم التخطيط
إلحــداث تغييــر كبيــر أو فــي حالــة وقوع
أزمــات ال قــدر اللــه.
تضميــن المدخــالت والتغذيــة الراجعــة
مــن خــالل عمليــة ضمــان الجــودة
لتقييــم التعلــم (فــي الوحــدات
التعليميــة ،وجلســات التدريــس،
وغيرهــا) ،والمشــاركة فــي اللجــان
المشــتركة للمعلميــن والطــالب
واللجــان األخــرى ،وكذلــك المشــاركة
فــي تصميــم مقــررات جديــدة أو طــرق
جديــدة للتدريــس ،وإدراج األنشــطة
الطالبيــة فــي المناهــج الرســمية.
تشــجع بعــض البرامــج الطــالب علــى
المشــاركة فــي األنشــطة الخارجيــة
(مثــل لجــان االعتمــاد أو اللجــان
الوطنيــة) والعــودة بأفــكار جديــدة
لتحســين البرنامــج الحالــي.
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مجموعة
أصحاب
المصلحة

ما هي مصلحتهم؟
يعكــس أداء كل برنامــج ســمعة
األقســام والجامعــة نفســها.
لــدى الجامعــات عمليــات تهــدف إلــى
ضمــان جــودة برامجهــا والمحافظــة
عليهــا
يضمــن ذلــك أن جميــع أصحــاب
المصلحــو ،مثل الطــالب المحتملون
 /الحاليــون وأوليــاء األمــور وأربــاب
العمــل يمكــن أن يثقــوا فــي جــودة
التعليــم المقــدم.

الجامعة
والعاملون
بها

84

كيف يمكننا إشراكهم؟
إشــراك أصحــاب المصلحــة أمــر
ـزءا مــن مرحلــة
ضــروري وهــو يشــكل جـ ً
تحليــل االحتياجــات للتطويــر.
يشــمل الموافقــة المبدئيــة علــى
البرنامــج ،وعمليــة التصديــق عليــه
الرســمية ،وتخصيــص المــوارد لتطوير
البرنامــج.
بمجــرد التصديــق علــى البرنامــج،
يمكــن توفيــر المــوارد وتطويــره
بالكامــل وبــدء العمــل بــه.
مــن خــالل عمليــات ضمــان الجــودة
والتعزيــز ،ســتقدم مجموعــة مــن
أصحــاب المصلحــة مدخــالت ،منهــا
علــى ســبيل المثــال آراء الطــالب
فــي المقــررات وتقاريــر الممتحنيــن
الخارجييــن (أعضــاء هيئــة التدريــس
األكاديمييــن مــن جامعــات أخــرى) عــن
عمليــات التقييــم.
يجــب أن يخضــع البرنامــج لمراجعــة
رئيســية كل بضــع ســنوات للتأكــد مــن
ً
ومالئمــا للغــرض
محدثــا
أنــه يظــل
ً
منــه ،والتأكــد مــن التوافــق بيــن
مكوناتــه الفرديــة.
تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس
للمشــاركة فــي المراجعــة الخارجيــة
للجامعــات أو الهيئــات المهنيــة
األخــرى وأنشــطة الممتحــن الخارجــي
وهــو مــا يســاعد علــى وجــود كادر مــن
المراجعيــن المدربيــن وذوي الخبــرة
داخليــا.
يمكــن االســتفادة بهــم
ً
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مجموعة
أصحاب
المصلحة

ما هي مصلحتهم؟

كيف يمكننا إشراكهم؟

لديهــم مصلحــة فــي أي برنامــج،
وخصوصــا فــي البرامــج الجديــدة
ً
تشــمل هــذه المجموعــة المنظمــات
والهيئــات التــي تقــدم التمويــل
للجامعــات (ومــن ذلــك علــى ســبيل
المثــال وزاة التعليــم وإدارات
التعليــم) ،وهيئــات االعتمــاد.
تتمتــع البرامــج المهنيــة بمســتوى
إضافــي مــن مشــاركة أصحــاب
المصلحــة علــى النحــو الــذي تنظمــه
الهيئــات أو المجالــس المهنيــة.

تتضمــن المراجعــات عــادةً إعــداد
وثيقــة تقييــم ذاتــي يتــم فحصهــا مــن
قبــل خبــراء استشــاريين خارجييــن مــع
عمــل زيــارة للمؤسســة التعليميــة
وإعــداد تقريــر يتــم نشــره ً
علنــا.
البرامــج المهنيــة لديهــا تدقيــق خارجــي
جنبــا إلــى جنــب مــع
إضافــي للبرامــج ً
الــوكاالت األخــرى للتأكــد مــن أنهــا
تلبــي المعاييــر المهنيــة أو النتائــج.
يعينــون عــادة خبــراء المراجعــة مــن
طرفهــم والذيــن ســيقومون بدورهــم
بإجــراء مراجعــة مماثلــة لتلــك المراجعــة
التــي تقــوم بها هيئــات التمويل ،ولكنها
تكــون مصممــة لتعكــس احتياجــات
المهنــة والعمــل الــذي ســيقوم بــه
الخريجــون.

أرباب
األعمال

هــم مــن أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين فــي البرامــج الجامعيــة،
خاصــة بالنســبة للبرامــج المصممــة
لتخريــج مــن ســيعملون فــي قطاعــات
محــددة  ،مثــل الهندســة أو الفضــاء أو
علمــاء المختبــرات أو الرعايــة الصحيــة.
غالبــا مــا يدخــل أربــاب العمــل
ً
المجالس االستشارية أو المجموعات
التوجيهيــة لمشــاريع التنميــة.
قــد يشــارك بعــض أربــاب العمــل
أيضــا فــي البرامــج التــي
ً
الكبــار
تنطــوى علــى تكليــف بالتدريــب (مثــل
برامــج التمريــض أو الكيميــاء أو
الهندســة أو الفيزيــاء) وذلــك لتلبيــة
احتياجــات قطاعــات صناعيــة معينــة،
قيمــا للجامعــات.
وهــذا يمثــل
ً
رصيــدا ً

يعــد إشــراك ممثلــي أربــاب العمــل في
حيويــا
أمــرا
مجموعــة مــن األنشــطة
ً
ً
عنــد تطويــر برامــج مهنيــة جديــدة أو
مراجعــة البرامــج المهنيــة الحاليــة.
يســاعد فــي اإلبــالغ عــن احتياجــات
مجــال أعمالهــم  ،والتأكــد مــن أن
المناهــج الدراســية محدثــة ويمكــن أن
تنتــج خريجيــن جاهزيــن للعمــل.
يعتبــر أربــاب العمــل علــى المســتوى
المحلــي أو الوطنــي أو الدولــي مــن
العناصــر الحيويــة لتوفيــر فــرص
عمــل للطــالب حتــى يكتســبوا خبــرة
فــي عالــم العمــل فتتطــور مهاراتهــم
وبالتالــي يمكنهــم تحديــد فــرص
العمــل المســتقبلية.

المستخدم
النهائي

أصحــاب المصلحــة المهمــون هــم
المســتخدمون النهائيــون للخدمــة
(والتــي يمكــن وصفهــا بأشــكال
مختلفــة مثــل المرضــى أو العمــالء
أو المســتخدمين).
مهميــن للغايــة للبرامــج المهنيــة
التــي توفــر للخريجيــن للعمــل فــي
خدمــة مــا (مثــل الرعايــة الصحيــة
أو االجتماعيــة أو علــم النفــس أو
الخدمــات األمنيــة).

مشــاركة المســتخدم النهائــي فــي
تصميــم المناهــج وتقديمهــا ،وكذلــك
علــى توظيــف الطــالب واختيارهــم
و تقييمهــم .
قيمــة مضافــة ألنهــم علــى درايــة كبيــرة
بكيفيــة تأثيــر الخدمــات واألنشــطة
عليهــم.
يمكنهــم تقديــم أمثلة مــن أرض الواقع
لمــا يجــب أن يحتــوي عليــه المنهــج
الدراســي وإيضــاح ســبب ذلــك.

الممولون
والمنظمون
وهيئات
االعتماد
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القسم الثالث
ضمان الجودة واالعتماد والمراجعة
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«جودة الخدمة أو المنتج ليست المجهود الذي تفعله ،بل ما يحصل عليه العميل – ».بيتر دراكر

تعريفات
أيضــا باســم «المراجعــة») هــو «مجموعــة منهجية من المعلومات حول أنشــطة وخصائص
التقييــم (يعــرف ً

ونتائــج البرامــج إلصــدار أحــكام حــول البرنامــج ،وتحســين فعاليــة البرنامــج أو زيــادة تطويــره ،واتخــاذ قــرارات

مبنيــة علــى معلومــات حــول البرامــج المســتقبلية ،و  /أو زيــادة الفهــم» (باتــون  ،2008 ،ص .)39

الخلفية والسياق

غالبــا مــا تتــم إمــا بســبب تغيــر البيئــة الخارجيــة (علــى ســبيل المثــال لوجــود
المراجعــة الكاملــة للمنهــج ً

طــرأت تغيــرات ســريعة علــى التعليــم العالــي والمهنــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا أن التوســع فــي أعــداد

مجموعــة جديــدة مــن المعاييــر أو اإلرشــادات السياســية الوطنيــة) أو اســتجابة لقــرارات الجامعــة .علــى

جميعــا إلــى مخــاوف بشــأن
والتعلــم أثنــاء التنقــل وزيــادة االعتــراف بأهميــة التعلــم فــي مــكان العمــل أدت
ً

ً
حديثــا مــن ناحيــة التخصــص والنهــج التربــوي.
ســنوات للتأكــد مــن أن البرنامــج ال يــزال

الطــالب وزيــادة التنــوع والوصــول للتعليــم وتأثيــر أنظمــة التعلــم اإللكترونــي التــي تســهل التعلــم عــن بعــد
الحفــاظ علــى جــودة التعليــم وتعزيزهــا فــي قطــاع التعليــم الــذي يتميــز بالتنــوع الكبيــر.

أدت معالجــة هــذه التغييــرات والمخــاوف إلــى أن جميــع المؤسســات التعليميــة ،مــن المــدارس والجامعات
إلــى الهيئــات القانونيــة والمهنيــة والتنظيميــة ،توصلــت إلــى صياغــة المهــام التعليميــة بحيــث تركــز بشــكل
أكبــر علــى إظهــار «جــودة» التعليــم الــذي يتــم تقديمــه .شــهدت أجنــدة الجــودة فــي التعليــم العالــي تحــوالت
فــي اتجــاه وضــع معاييــر واضحــة ونحــو التعليــم القائــم علــى األدلــة ووضع المقاييــس والمؤشــرات لقياس

التحســين المســتمر وكذلــك نحــو إنشــاء الهيــاكل والعمليــات التــي تمكــن بــل وتتطلــب فــي بعــض األحيــان

المراقبــة والحوكمــة الذاتيــة ،انظــر الشــكل .18

تحسين الجودة وتعزيزها

البرنامــج قــد يشــير إلــى العديــد مــن أنــواع المشــروعات واالبتــكارات والتعليــم ،ويجــب أن يأخــذ أي تقييــم
أيضــا فــي االعتبــار التكلفــة والفعاليــة باإلضافــة إلــى النتائــج.
ً

االعتمــاد هــو عمليــة لضمــان الجــودة تهــدف إلــى تقييــم المؤسســات والبرامــج والممارســات التعليميــة

والتدريبيــة لتحديــد مــا إذا تــم اســتيفاء معاييــر التعليــم المعمــول بهــا (مثــل المعاييــر الوطنيــة أو الدوليــة).
الهــدف مــن تقييــم المنهــج هــو توفيــر التوجيــه لتطويــر البرنامــج الحالــي وتحليــل تأثيــره العــام علــى تحفيــز

الطــالب وتعلمهــم ،وهــو مــا يســاعد علــى إعــادة تنظيــم محتــوى المقــرر وطــرق التعلــم والتعليــم بطريقــة
أكثــر إنتاجيــة .يحتــاج جميــع المعلميــن ومديــرو البرامــج إلــى تقييــم جــودة وفعاليــة التدريــس والتعلــم الــذي

المسؤولية عن إنفاق المال
ً
وخصوصا في سياق
العام
القيود على الموارد

تحديد المواصفات والننائج
وتحقيقها ومقارنة بمعايير
محددة

ســبيل المثــال ،تجــري العديــد مــن الجامعــات مراجعــة كبــرى للمناهــج الدراســية كل خمــس إلــى ســبع

شفافية العمليات المتعلقة
بالقبول والتدريس والتعلم
والتقييم وضمان الجودة

يحــدث .يحــدث التقييــم بشــكل عــام ضمــن أطــر ضمــان الجــودة المحــددة (المهنيــة والوطنيــة والداخليــة)
التــي لهــا ســمات مشــتركة .إن فهــم أنظمــة ضمــان الجــودة وأســاليب التقييــم سيســاعد المعلميــن علــى
تحســين تجربــة تعلــم الطــالب.

ً
مبكرا على الطالب
التعرف
أو المشاركين المتعثرين
والتعامل معهم

الشكل  –18المفاتيح الرئيسية ألجندة الجودة في التعليم العالي

لذلــك فــإن أجنــدة الجــودة تؤثــر علــى جميــع جوانــب التعليــم علــى كافة المســتويات ،مــن التمويــل والهيئات
وصوال إلى المعلميــن والمتعلمين.
التنظيميــة إلــى مقدمــي الخدمــات التعليميــة ،
ً
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“دون تقييم ذاتي مناسب ،فالفشل حتمي – ”.جون وودن
دائمــا) يتــم التقييــم علــى أســاس
تقييمــا لمعرفــة قيمــة برامجهــم ،وأحيانً ــا (ولكــن ليــس
يجــري المعلمــون
ً
ً

المقارنــة مــع نقــاط مرجعيــة خارجيــة – وبالتالــي فهــو نشــاط يضــع فــي االعتبــار القيــم وينتــج عنــه رأي.
قدمــا بالتغييــر ولتحســين العمليــات التــي تــؤدي إلــى التعلــم ولضمــان أن
يجــب اســتخدام التقييــم للدفــع
ً
التعليــم مناســب للغــرض منــه.

مــن الممكــن أن يســتخدم التقييــم والبحــث العلمــي منهجيــات متشــابهة وتجــري الدراســة علــى نفــس
المشــاركين ،لكــن البحــوث التربويــة تتطلــب عــادة موافقــة أخالقيــة وموافقــة علنيــة مــن المشــاركين

نظريــا
فــي حيــن أن التقييــم ال يتطلــب ذلــك .ومــع ذلــك ،فــإن التقييمــات المصممــة جيـ ًـدا والمؤطــرة
ً

نقاط للتأمل
ما هو الغرض من هذا التقييم؟
من المستفيد من هذا التقييم؟
هل نخطط لنشره (عليك مراجعة الموافقة األخالقية)؟
ما هي البيانات التي نحتاجها؟
متى سنجمعها؟
كيف سنجمعها؟
كيف سيتم تحليل البيانات؟

لالبتــكارات التعليميــة يمكــن نشــرها وتصبــح إضافــة إلــى التخصــص.

من الذي سيقوم بالتحليل؟

مختلفــا عــن
الحــظ أننــا فــي هــذا الفصــل نتحــدث عــن التقييــم فيمــا يتعلــق بتقديــم التعليــم باعتبــاره
ً

هل هذا تقييم قصير األجل أم طويل األجل أم كالهما؟

أيضــا .يركــز التقييــم علــى مــا تــم إنجــازه أو
تقويــم المتعلميــن ،والــذي يشــار إليــه أحيانً ــا باســم التقييــم ً

تقديمــه (فيمــا يتعلــق بالبرنامــج) ،بينمــا يركــز التقويــم علــى مــا تعلمــه المتعلمــون مــن خــالل قيــاس

ما هي التكلفة؟

أدائهــم فــي مجــاالت مختلفــة (فيمــا يتعلــق بالمتعلميــن) .وبالطبــع يمكــن أن يكــون التقويــم أحــد مكونــات

التقييــم – فســنحتاج إلــى الحكــم علــى مــا تعلمــه الطالــب.

مــن المهــم تحديــد أداء البرنامــج وجوانبــه المتعــددة ،مثــل مالءمــة كل جــزء منــه والمدخــالت والعمليــات

والمخرجــات والتسلســل .ولتقييــم المنهــج العديــد مــن الوظائــف (انظــر الجــدول .)16

90

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

91

الجدول  –16الوظائف الرئيسية لتقييم المنهج
وظائف تقييم المنهج

اعتبارات عملية

الكتشاف تأثير المنهج أو
البرنامج

بعــد إدخــال ابتــكارات علــى المنهــج أو طــرق التدريــس والتعلــم ،فيجــب
قيــاس تأثيرهــا علــى تحفيــز الطــالب وتحصيلهــم.

يتم من خالل جهة مستقلة
يتضمن عادة مراجعة موثقة
وزيارة من المراجعين

مراجعة خبير
خارجي

االبتــكارات مثــل التعلــم عبــر اإلنترنــت والتعلــم عبــر الوســائط المتعــددة
تحتــاج إلــى قيــاس متماســك لتأثيرهــا علــى ســلوك الطــالب وتحفيــز
أعضــاء هيئــة التدريــس ورضاهــم واألداء فــي التقييمــات.
لتعزيز المنهج الحالي

مــع تطــور المعرفــة وحــدوث تغيــرات فــي عالــم العمــل ،فــإن عالقــة
البرنامــج بســوق العمــل بحاجــة إلــى مراجعــة منتظمــة حتــى يتمكــن
الطــالب مــن تحقيــق أهدافهــم األكاديميــة والحصــول علــى عمــل.
تحتــاج الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم البرنامــج إلــى مراجعــة منتظمــة
لضمــان اســتمرار تحفيــز المتعلميــن وإلهامهــم مــن خــالل المنهــج
وضمــان أن أســاليب التعلــم  /التدريــس ال تــزال معاصــرة.

للمصادقة الكلية على
المنهج

تقرير للعرض
العام

التقييم
الذاتي

تحديد نقاط
مرجعية
مراجعات دورية
عبر القطاع لتحديد
الموضوعات والقضايا
المشتركة

يتضمن التعليق
والتوصيات

يجــب علــى خبــراء التخصــص (مثــل الممتحنيــن الخارجييــن) التحقــق مــن
المنهــج والمصادقــة منــه
يتــم ذلــك مــن خــالل مراجعــة األهــداف والنتائــج المســتهدفة وتوصيــف
المقــررات وكتيبــات وأدلــة الدراســة واالختبــارات والتكليفــات الســابقة،
إلخ.

إلثبات قيام عضو هيئة
التدريس بالتقييم الذاتي

تقدم المؤسسة للتقييم
الذاتي ألنشطتها المتعلقة
بمجال المراجعة
ً
دائما من خالل تقرير مراجعة

يجب قياس فعالية كل مقرر والبرنامج ككل.

الشكل  –19السمات الرئيسية للمراجعة الخارجية للبرنامج

قائمة مرجعية للمقيمين

مزيجــا مــن األداء فــي التقويــم
تتضمــن مؤشــرات األداء الرئيســية
ً
وتعليقــات الطــالب باإلضافــة إلــى التقييــم الذاتــي الــذي يجريــه أعضــاء
هيئــة التدريــس.

هــل هنــاك مجــاالت لعمــل تحســينات فــي تقاريــر المراجعــة تحتــاج إلــى معالجتهــا وتضمينهــا

يمكــن للمعلميــن بعــد ذلــك تعديــل محتــوى المقــرر وطــرق التعلــم
والتدريــس والتقويــم لتلبيــة احتياجــات الطــالب بشــكل أفضــل ليتمكنــوا
مــن تحقيــق نتائــج تعلــم البرنامــج.

يجب إجراء تحليل اتجاهات مؤشرات األداء الرئيسية والتحقق من أي انحراف عن الهدف.

بغــض النظــر عــن الجهــة التــي تقــوم بالمراجعــة أو الهــدف منهــا ،فهنــاك نهــج شــائع للمراجعــات ســواء

ـادا .بينمــا يتــم تطويــر معظــم أنظمــة المراجعــة والتقييــم مــن أجــل تعزيــز
كانــت
ً
تدقيقــا أو موافقــة أو اعتمـ ً

التحســين المســتمر ،يجــب أن تكــون أنظمــة المراجعــة قويــة بمــا يكفــي لمنــع الجهــات أو الموضوعــات

فــي خطــة عمــل؟

هــل نظــرت عمليــة المراجعــة فــي متطلبــات االعتمــاد واتبعــت المعاييــر والنتائج والممارســات
المطلوبة؟

هــل األدلــة التــي تــم جمعهــا لعمليــة المراجعــة ذات جــودة عاليــة وهــل هــي ثالثيــة األضــالع
وهــل تعطــي رســائل متســقة؟

أو البرامــج ذات األداء الضعيــف مــن تلقــي التمويــل مــن الحكومــات أو المموليــن اآلخريــن أو مــن قبــول
الطــالب (انظــر الشــكل .)19
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خطــط :أولــى خطــوات هــذه المرحلــة هــي البــدء بتحليــل احتياجــات أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك

ﺍ"> .25 P2ﺩﺍ@nﺓ #1xﻥ ﺍ"+Uﺩﺓ

الطــالب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس وأصحــاب األعمــال المختلفيــن والمجتمــع المحلــي والمجتمــع

مــن نتائــج «حركــة الجــودة» تطويــر بيروقراطيــة متخصصــة لضمــان التشــغيل الســلس ألنظمــة الجــودة
غالبــا) بمــا فــي ذلــك عمليــات التدقيــق والمســاءلة .عــادةً مــا تعمــل أنظمــة ضمــان الجــودة،
(المعقــدة ً

ســواء علــى مســتوى النظــام أو المؤسســة أو علــى المســتوى الفــردي ،ضمــن دائــرة تعكــس الخطــوات
«خطــط – افعــل – تحقــق – اتخــذ الخطــوة المناســبة» وهــي المعروفــة باســم دائــرة الجــودة أو دائــرة

(.)PDCA

ويقــول دار ( )2007أن نهــج دائــرة الجــودة لضمــان ومراقبــة الجــودة هــو نهــج إدارة ومراقبــة يســتخدم إلدارة

التحســينات أو صيانــات العمليــات واإلجــراءات والتحكــم فيهــا .ويعــود أصــل اســم دائــرة الجــودة إلــى ترجمــة
يابانيــة لمــا يعــرف باســم «دائــرة دمينــغ» وهــو تعديــل علــى نمــوذج آخــر يعــرف باســم دائــرة شــيوهارت.

نهج دائرة الجودة لتصميم المناهج وتطويرها وتقييمها
تتضمــن عمليــة وإجــراءات تصميــم وتطويــر وتقييــم البرامــج والمناهــج الدراســية العديــد مــن المكونــات
المترابطــة فــي دائــرة الجــودة لتحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة مــن البرنامــج األكاديمــي .يوضــح الشــكل

 21دائــرة الجــودة بمراحلهــا األساســية األربــع ،والتــي يتــم توســيعها أدنــاه.

اتخد الخطوة المناسبة

خطط

حدد النتائج
التعليمية

المراجعة
والتعزيز

التدريس
والتعلم

تحديد نقاط
مرجعية

ككل .وبعدهــا يتــم تحويــل احتياجــات أصحــاب المصلحــة إلــى مصطلحــات تعليميــة ،أي تحويلهــا إلــى

الحقــا إلــى تصنيــف
خصائــص للخريجيــن وكفاءاتهــم ،ولكــن فــي النهــج القائــم علــى النتائــج يتــم تحويلهــا
ً
ـاء علــى نتائــج التعلــم هــذه ،يتــم تصميــم البرنامــج األكاديمــي
تعليمــي آخــر مكافــئ مثــل نتائــج التعلــم .وبنـ ً

لتحقيقهــا .يجــب إعــداد النمــاذج والقوالــب التاليــة الســتخدامها فــي مراحــل مختلفــة مــن دائــرة ضمــان
الجــودة:

الجدول  –17النماذج والقوالب المطلوب إعدادها في مرحلة التخطيط
النماذج/القوالب

االستخدام/المحتوى

مرحلة اإلكمال/
االستعمال
خطط

مسح تقييم
االحتياجات

جمع البيانات حول احتياجات أصحاب المصلحة
المختلفين

نموذج النقاط
المرجعية المعيارية

تتضمن النقاط المرجعية المعيارية المحلية والدولية خطط
لبرنامج الدراسة مع أهم أوجه الشبه واالختالف
خطط

توصيف البرنامج
والمقرر

توثيق معلومات البرنامج والمقرر والتي تغطي كل
شيء في الخطة الدراسية

منهاج المقرر

توثيق تعليمات وجدول المقرر

استبيانات تقييم
البرامج والمقررات

يجب إعداد االستبيانات التالية والتحقق من صحتها :افعل/تحقق

خطط/افعل

 1استبيانات تقييم البرامج والمقررات من قبل
الطالب
 2استبيانات تقييم البرامج والمقررات من قبل
أعضاء هيئة التدريس
 3استبيانات تقييم الدعم األكاديمي والخدمات
 4استبيانات تقييم التدريس والتعلم

تحقق

افعل

 5استبيان تقييم التقويم
 6استبيانات تحصيل مخرجات التعلم

موضحا دائرة
الشكل  –20دائرة الجودة ( :)PDCAخطط – افعل – تحقق – اتخذ الخطوة المناسبة
ً
التعلم وإغالق فجوة التقييم
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الجدول  –17النماذج والقوالب المطلوب إعدادها في مرحلة التخطيط
النماذج/القوالب
وثائق وقوائم
المراجعة المتعلقة
بالتقويم

االستخدام/المحتوى

مرحلة اإلكمال/
االستعمال

ينبغي إعداد المستندات وقوائم المراجعة التالية:
 1قائمة مراجعة نتائج التعلم.

خطط

 2نماذج مخطط التقييم

خطط

 3قائمة مراجعة بنود التقويم بمختلف أنواعه

خطط

 4نموذج تقرير تحليل العنصر

افعل/تحقق

نماذج تقرير البرنامج
والمقرر

توثيق معلومات البرنامج والمقرر التي تغطي كل ما افعل/تحقق
يتعلق بتنفيذ وتقييم البرنامج والمقرر

قوائم مراجعة ملف
البرامج والمقرر

افعل/تحقق

تضمين األدلة والوثائق التي سيتم جمعها لملف
البرنامج والمقرر

افعــل :يتــم تنفيــذ البرنامــج أو المنهــج الــذي تــم التخطيــط لــه ووضــع طــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة لقيــاس

مخرجــات التعلــم لتحديــد مــدى تحقيقهــا والحكــم علــى مــدى النجــاح ذلــك.

الطرق المباشرة
التقييم المتعلق بالمقرر
مقررات مشروعات التخرج
الواجبات  /المشروعات
دراسات الحالة
التقييم الصفي
تحليل المحتوى
أسئلة وواجبات متضمنة في المقرر
الملفات
المقاالت
الرسائل والمشاريع البحثية
المنشورات
الجوائز  /المنح المتلقاة
التقييمات الموحدة
االختبارات المهنية والترخيصية
أخرى

الطرق غير المباشرة
المسوح المؤسسية والبرامجية
استطالعات الخريجين
استطالعات أرباب األعمال
اســتطالعات الطــالب المتوقــع
والخريجيــن
تخرجهــم
استطالعات رضا الطالب

أخرى
مجموعات التركيز
المقابــالت (أعضــاء هيئــة التدريــس،
الطــالب المتوقــع تخرجهــم ،الخريجيــن)

تحليل كشف الدرجات
سجل وظائف للخريجين
تحقــق :تنطــوي هــذه المرحلــة علــى إجــراء تقييــم وتحليــل شــاملين لبيانــات ومعلومــات التقييــم باإلضافــة
إلــى التغذيــة الراجعــة والتعليقــات مــن أصحــاب المصلحــة .والغــرض الرئيســي مــن مرحلــة التحقــق هــو
التعــرف علــى مجــاالت التحســين لتطويــر خطــة عمــل للتحســين فــي المرحلــة األخيــرة .وفــي بعــض األحيــان

ـال تســتخدم فــي التدقيــق باســم دائــرة (« )PDSAخطــط
تســمى هــذه المرحلــة مرحلــة الدراســة ،فهــي مثـ ً

– افعــل – ادرس – اتخــذ الخطــوة المناســبة» ،كمــا تســمى أحيانــا فــي التطويــر المهنــي باســم (فكــر)
وخطواتهــا هــي «خطــط – افعــل – فكــر – راجــع».
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إطار عمل كيركباتريك
تطوير خطة عمل
للتحسينات

تحديد مجاالت
التحسين

تحليل بيانات
التقييم

أحــد األطــر شــائعة االســتخدام فــي التعليــم هــو إطــار كيركباتريــك (كيركباتريــك وكيركباتريــك )2006 ،والــذي
تــم تصميمــه فــي األصــل لتقييــم برامــج التدريــب فــي مجــال األعمــال التجاريــة والبيــع بالتجزئــة ،وكانــت

النتيجــة الرئيســية لــه هــي زيــادة إيــرادات المبيعــات .وينظــر إلــى هــذا اإلطــار بشــكل عــام علــى أنــه نمــوذج
مــن خمســة مســتويات للنتائــج التعليميــة مــع وجــود أدلــة عليهــا فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
 .1رد فعل (المتعلمين)
 .2التعلم

 .3تغيير السلوك
الشكل  –21ربط مرحلتي افعل وتحقق من دائرة الجودة ()PDCA

 .4النتائج

 .5التأثير على المؤسسة

اتخــذ الخطــوة المناســبة :تتضمــن هــذه المرحلــة تطويــر خطــة عمــل مــن أجــل التحســين تكــون مبنيــة علــى

الجدول  –19المستويات واألطر الزمنية للتقييم بحسب نموذج كيركباتريك

تحليــل البيانــات ودراســة نتائــج التغذيــة الراجعــة مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي المرحلــة الثالثــة
الخاصــة بالتقييــم «تحقــق» .ويجــب علــى النتائــج النهائيــة أن تغلــق الحلقــة المفتوحــة فــي دورة التعلــم
وتحقــق نتائــج التعلــم .وعنــد النجــاح فــي تحقيقهــا ،فذلــك يعنــي أن البرنامــج األكاديمــي أو المناهــج
الدراســية واســتراتيجيات التدريــس والتعلــم ُ
والنهــج المتبعــة وطــرق التقييــم مصممة بشــكل جيــد وبصورة

قياســية .كمــا تتــم مشــاركة أفضــل الممارســات مــع جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس المعنييــن وقطاعــات

المؤسســة التعليميــة وســيظهر التحســين والتعزيــز فــي دائــرة الجــودة ( )PDCAالتاليــة ،ويســتمر األمــر
بهــذه الصــورة .وتتوقــع وكاالت ضمــان الجــودة أن العامليــن علــى كافــة مســتوياتهم فــي المؤسســات

التعليميــة (ويتضمــن ذلــك المعلميــن فــي الفصــول الدراســية والمعلميــن الســريريين) ســيقومون بجمــع
البيانــات التــي تســمح لهــم بإظهــار هــذه الخطــوات وطريقــة تأثيــر كل خطــوة فــي الخطــوة التــي تليهــا.
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رقم
المرحلة

المستوى  /اإلطار الزمني بحسب
نموذج كيركباتريك

قصيرة

1

رد فعل (المتعلمين)

X

2

التعلم

X

3

تغيير السلوك

X

4

النتائج

X

5

التأثير على المؤسسة

متوسطة
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طويلة

X

99

الجدول  – 20مصادر البيانات لتقييم المستويات المختلفة في نموذج كيركباتريك
رقم
المرحلة

المستوى  /اإلطار الزمني
بحسب نموذج كيركباتريك

1

رد فعل (المتعلمين)

2

التعلم

3

تغيير السلوك

4

النتائج

5

التأثير على المؤسسة

أمثلة لمصادر البيانات
االستبيانات
البيانات من طرق التقييم المختلفة

تحسين التدريس
أهداف المنهج

خطة عمل

تغيير المحتوى

فجوة األداء

بيانات من
التقييم

ردود الفعل من مصادر متعددة
التقارير السنوية لألداء المؤسسي
بيانــات الســمعة المؤسســية مثــل الترتيــب الوطنــي
والدولــي وتأثيــرات المؤسســة علــى المجتمــع الــذي تخدمــه

نتائج الطالب
إعادة تقييم االحتياجات

الشكل  –22استخدام بيانات التقييم لغلق فجوة األداء

استخدام البيانات من عملية التقييم
المقيــم بيانــات ومعلومــات البرنامــج الــذي يقــوم بتقييمــه إلجــراء تعديــالت وتحســينات
يجــب أن يســتخدم
ِّ

علــى المنهــج .وبشــكل عــام ،يتــم اســتخدام نتائــج التقييــم فــي ثالثــة اتجاهــات رئيســية لتحســين المنهــج:

إدخــال تغييــرات علــى المحتــوى :إذا أشــارت مراجعــة المنهــج وتقييمــه إلــى أن المحتــوى ال يتوافــق مــع

النتائــج ،فقــد تتــم إضافــة محتــوى جديــد أو حــذف المحتــوى الــذي ال يســاعد فــي تحقيــق نتائــج التعلــم.

تحســين عمليــات التدريــس  /التعلــم :إذا تــم تقييــم المقــرر علــى أنــه «مربــك» أو «غيــر كاف» مــن قبــل
الطــالب ،فمــن المحتمــل أن المنهجيــة المتبعــة لــم تكــن صحيحــة .بعــد ذلــك ،يعــود األمــر بالكامــل

إلــى المعلــم لتكييــف طــرق التدريــس لتلبيــة احتياجــات الطــالب .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن اســتبدال
نهــج المحاضــرة بالمناقشــات الجماعيــة أو النــدوات أو العكــس.

إعــادة تقييــم الحاجــة والفرصــة لتقديــم مقــرر جديــد :مــع التطــور اليومــي الدائــم فــي العلــوم
دائمــا مجــال لتنفيــذ مقــررات معاصــرة تســاعد طــالب الجامعــات
والتكنولوجيــا والمعلومــات ،هنــاك
ً

حاليــا .قبــل بضــع ســنوات ،علــى ســبيل
مسـ
ً
ـتقبال فــي العثــور علــى الوظائــف التــي عليهــا طلــب كبيــر ً

المثــال ،كان هنــاك مــا يســمى بفقاعــة الــدوت كــوم والتــي تتعلــق بمواقــع اإلنترنــت ،فقامــت كثيــر
مــن الجهــات بعمــل مقــررات فــي تكنولوجيــا الويــب والتصميــم .أمــا اآلن فاالتجــاه يســير نحــو قطــاع

منافــذ الخدمــات بالوكالــة (مثــل مراكــز االتصــال) وهنــاك مجــال كبيــر للتوظيــف فــي مجــال مراكــز
االتصــال .ولهــذا تــم دمــج هــذا فــي المناهــج الدراســية مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي ،مثــل
ً
إدراكا للحاجــة الحاليــة لذلــك.
كليــات اإلدارة علــى ســبيل المثــال ،وهــذا
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الجدول  – 21مثال على جدول تخطيط ألصحاب المصلحة
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فــي هــذا الفصــل ،يتــم تحديــد مجموعــات مختلفــة مــن أصحــاب المصلحــة باإلضافــة إلــى اهتماماتهــم
أيضــا مجموعــات
فــي تطويــر المناهــج وكيــف يمكنهــم المشــاركة فــي هــذه العمليــة .يتنــاول هــذا الفصــل ً

ـدال مــن منظــور التصميــم والتطويــر .يجــب
أصحــاب المصلحــة الذيــن ناقشــناهم مــن منظــور التقييــم بـ ً

مجموعة أصحاب
المصلحة
الطالب

إظهــار نتائــج تقييــم المناهــج لمختلــف مجموعــات أصحــاب المصلحــة بطريقــة شــفافة إلبقائهــم علــى

الجامعة والعاملون بها

تغييــرات .كمــا يجــب وجــود عمليــة إلدارة مجموعــات أصحــاب المصلحــة المختلفــة مــع مراعــاة ســلطة

الممولون والمنظمون
وهيئات االعتماد

اطــالع بجميــع التغييــرات المســتقبلية فــي المنهــج واألســباب المنطقيــة التــي أدت إلــى حــدوث أي
ومصالــح كل منهــا.

نتائج التقييم  /نهج جديد
الواجب التواصل بشأنه

شكل التواصل

أنسب قناة للتواصل *

أرباب األعمال
المستخدم النهائي

نقاط للتأمل
ما هي خلفية أصحاب المصلحة حول البرنامج؟
ما الذي سيريدون معرفته؟
ما هي السلطة والمصالح التي سيحظون بها؟
ما الذي نريد أن تعرفه كل مجموعة من أصحاب المصلحة؟

مــن المهــم أن يكــون لديــك خطــة واســتراتيجية للتواصــل تحتــوي علــى أنــواع األدلــة والمعلومــات التــي

يجــب التواصــل بشــأنها مــع كل مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة ،أو بمعنــى أدق مــن يحتــاج إلــى معرفــة
مــاذا ومــا هــي الطريقــة (انظــر الشــكل  .)23مــن الممكــن تخصيــص واحــد مــن هــذه الجــداول لــكل مجموعة
مــن أصحــاب المصلحــة.

يمكن أن تكون قنوات التواصل المختلفة:
وجها لوجه :لألفراد أو المجموعات
رسائل البريد اإللكتروني
مذكرات أو رسائل إخبارية منتظمة
منشورات نتائج التقييم (سواء مطبوعة أو إلكترونية)

فيمــا يلــي أمثلــة علــى ُ
الن ُهــج والرســوم البيانيــة التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي تقييــم احتياجــات أصحــاب

المصلحة ومشــاركتهم.

تحديد أصحاب المصلحة
يمكن استخدام الشكل التالي لتحديد أصحاب المصلحة المختلفين.

التغيير

الشكل  – 23تحديد أصحاب المصلحة المختلفين
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تقييم موقف كل صاحب مصلحة فيما يتعلق بالتغيير

تقييم السلطة والمصلحة
حدد القضايا والمصالح الرئيسية ،على سبيل المثال:

يجعلة
يحدث

التكاليف والفوائد

يساعد في
حدوثة

O

المخاطر

X

مدى التغيير بسبب النهج الجديد
الروابط مع استراتيجية  /مهمة المؤسسة

X

JW+BP+DG+
MC-

A

O

B

XO

C
O

السلطة

CE KJ HJ

يتركه
يحدث

ال يوجد
التزام

ضد
التغيير

X

XO
O

صاحب
المصحلة

X

D
E
F

الشكل  – 25تقييم أصحاب المصلحة والتغيير
قيم القضايا الرئيسية ألصحاب المصلحة الرئيسيين وضع نُ ُهج مختلفة لتفوز بدعمهم:
التأكيد لكل مجموعة على الفوائد المكتسبة

MO+

التحلي بالشفافية بشأن تأثير التغيير
ركز على الحلول
التشاور معهم بشكل هادف وإشراكهم في تطوير الخطط

المصلحة

الشكل  – 24تقييم السلطة والمصلحة

إيجاد طرق للتأثير على أصحاب المصلحة
توفير المعلومات لهم في الوقت المناسب ليتمكنوا من التأثير على اآلخرين ومشاركتك فيما تراه
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ـتخداما علــى مســتوى الصــف الدراســي.
اســتبيان مســح الطــالب هــو «أداة» ضمــان الجــودة األكثــر اسـ
ً

ﺍ"> v1C .28 P2ﺍ"){= BEﺍ"@ﺍ B$CﻭﺍJ:)Kﺍ#0O

وعــادة يبحــث هــذا االســتبيان فــي مــدى رضــا الطــالب أو مشــاركتهم فــي عمليــة التعلــم .تهدف اســتبيانات

إن ضمــان جمــع البيانــات بشــكل فعــال وعرضهــا بدقــة بطريقــة يمكــن تقييمهــا يعتبــر أحــد العناصــر
الرئيســية لمختلــف طــرق لضمــان الجــودة .يوصــي هاونســل ( )2009بضــرورة الحصــول علــى البيانــات مــن

مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر ويتضمــن ذلــك :التغذيــة الراجعــة مــن الطــالب ،والتغذيــة الراجعــة الذاتيــة

مثــل تلــك التــي نحصــل عليهــا مــن خــالل مــا نســمعه أو نــراه ،والتغذيــة الراجعــة مــن الزمــالء مثــل تقييــم
األقــران والتغذيــة الراجعــة العرضيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال نســبة الحضــور والغيــاب واختيــار المــواد
االختياريــة ومــدى انتبــاه الطــالب.

الهادفــة .قامــت العديــد مــن المنظمــات واالتحــادات فــي الخــارج بكثيــر مــن العمــل فــي مجــال اســتخالص

المعلومــات ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن االســتبيانات التــي أعدتهــا الواليــات المتحــدة (المســح الوطنــي
لمشــاركة الطــالب) وأســتراليا (اســتطالع مشــاركة الطالــب األســترالي) توفــر معلومــات حــول مســتوى

مشــاركة الطــالب فــي عمليــات التعلــم  /التدريــسُ .صممــت االســتطالعات التــي تقيــس مســتوى الرضــا
عــادةً لجمــع البيانــات مــن المتعلميــن حــول المقــررات أو المعلميــن .ويبــدو أن االســتبيانات المصممــة
ـيوعا لجمــع هــذه المعلومــات .توفــر بيانــات
معــا هــي الطريقــة األكثــر شـ ً
لجمــع البيانــات الكميــة والنوعيــة ً

شيوعا المستخدمة لجمع البيانات والتغذية الراجعة
الجدول  – 22االستبيانات األكثر
ً
االستبيان

الطــالب إلــى تقييــم الدرجــة التــي تســمح فيهــا خبــرات التعلــم للطالب بالمشــاركة فــي األنشــطة التعليمية

رضــا الطــالب أو المتدربيــن معلومــات للمعلميــن والمؤسســات حــول الطريقــة التــي يشــعر بهــا الطــالب
حيــال عمليــات التعلــم التــي يشــاركون فيهــا .يمكــن تطبيــق هــذه األنظمــة علــى الصعيــد الوطنــي.

األهمية

يشــكو المتعلمــون عــادة مــن أن تغذيتهــم الراجعــة تبــدو وكأنهــا لــم تغيــر شـ ً
ـيئا ،ويــؤدي هــذا إلــى مقاومــة

جمــع تصــورات الطــالب حــول الجــودة الشــاملة
للبرنامــج والمقــررات الدراســية.

الطــالب ألي ممارســات صممــت للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة منهــم فيقدمــون بيانــات مضللــة أو

يرفضــون المشــاركة .يحتــاج المعلمــون إلــى أن يظهــروا للطــالب ويشــرحوا لهــم مــا الــذي ســيتغير (ومــا

اســتبيانات تقييــم البرامــج والمقــررات ألعضــاء جمــع تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس حــول
الجــودة الشــاملة للبرنامــج والمقــررات الدراســية.
هيئــة التدريــس

وغالبــا مــا تتعــرض التغذيــة الراجعــة الخاصــة بالرضــا
الــذي لــن يتغيــر) نتيجــة تغذيــة الطــالب الراجعــة.
ً
النتقــادات مــن قبــل األشــخاص الذيــن يعتقــدون أن هــذه الطريقــة خاطئــة ،فــإذا كان الهــدف هــو التعلــم،

استبيانات تقييم البرامج والمقررات للطالب

فــإن المتعلــم الــذي يشــعر «بالرضــا» أو «الســعادة» قــد ال يتعلــم.

استبيان تقييم الدعم األكاديمي والخدمات

جمــع تصــورات الطــالب حــول رضاهــم العــام عــن
الدعــم األكاديمــي والخدمــات.

استبيانات تقييم التدريس والتعلم

جمــع تصــورات الطــالب حــول رضاهــم العــام عــن
اســتراتيجيات التدريــس والتعلــم.

غالبــا فــي نهايــة المقــرر فــي التقييــم النهائــي،
ســيتم اســتخدام مــا جــاء فــي اســتبيانات التغذيــة الراجعــة ً

استبيان تقييم التقويم

جمــع تصــور الطــالب حــول رضاهــم العــام عــن
التقويــم.

المتعلميــن الحالييــن بشــكل مباشــر ،ولكــن يجــب اســتخدام البيانــات بحيــث تكــون الفائــدة موجهــة إلــى

استبيانات تحقيق مخرجات التعلم

جمــع تصــورات الطــالب حــول تحقيــق مخرجــات
التعلــم كواحــدة مــن أهــم الطــرق غيــر المباشــرة
لتقييــم تحقيــق مخرجــات التعلــم.

أن تغذيتهــم الراجعــة ســتؤدي إلــى تحســينات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه نظـ ًـرا ألن الكثيــر مــن البيانــات

نســبيا الســتخالص
التــي يتــم جمعهــا هــي بيانــات كميــة ،فالمطلــوب أن تكــون أحجــام العينــات كبيــرة
ً

مسح الخريجين

جمــع تصــورات الخريجيــن حــول الرضــا العــام عــن
تجربتهــم الدراســية فــي الجامعــة.

بالنســبة للمعلــم الــذي يفكــر بعمــق ويعمــل مــع مجموعــات صغيــرة مــن المتعلميــن أو يســعى إلــى إجــراء

مسح أرباب األعمال

جمــع تصــورات أصحــاب العمــل حــول رضاهــم
العــام عــن مهــارات وكفــاءات الخريجيــن.

المربــع أدنــاه قائمــة ببعــض االســتراتيجيات لتحســين االســتبيانات الخاصــة بالمتعلــم.
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مــن االنتقــادات األخــرى الموجهــة إلــى اســتبيانات التغذيــة الراجعــة هــو أنــه وبســبب التعقيــدات اإلداريــة
ولذلــك ال يمكــن للمدرســين اســتخدام البيانــات لتعديــل نهجهم فــي التدريس أو التركيز علــى المقرر لصالح
المتعلميــن التالييــن .قــد تــؤدي مثــل هــذه األنظمــة إلــى إحبــاط الطــالب ألنــه مــن الصعــب للغايــة إثبــات

اســتنتاجات معبــرة.

تحســينات بشــكل يومــي ،فــإن هــذا النــوع مــن االســتطالعات يــؤدي إلــى تقليــل الفعاليــة .يســتعرض
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إصــدار إعالنــات بخصــوص االســتبيانات باســتخدام أكثــر مــن طريقــة بمــا فــي ذلــك نظــام

إدارة التعلــم علــى أن يتــم إرســالها بانتظــام.

تضميــن االســتبيانات فــي كتــاب الطالــب مــع التأكيــد علــى أهميتهــا فــي تحســين
العمليــة التعليميــة.

إعطاء محاضرة قصيرة للطالب حول أهمية استبيانات تقييم البرامج والمقررات.
تضمين عبارات في المنهاج حول االستبيانات الخاصة بالتقييم وأهميتها.
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نظم الجودة الداخلية في التعليم العالي
مــن أجــل تحســين جــودة البرامــج التعليميــة ،يجــب علــى مؤسســة التعليــم العالــي تطويــر نظــام داخلــي
متكامــل لضمــان الجــودة .وتقــوم المؤسســة التعليميــة بذلــك بشــكل أساســي لتلبيــة متطلبــات الجــودة

بهــا وكذلــك لتلبيــة متطلبــات أطــراف أخــرى وهــي هيئــات االعتمــاد ،محليــة كانــت أو دوليــة .والهــدف

العمــل علــى خلــق ثقافــة اســتخدام االســتبيانات لتقييــم البرامــج والمقــررات مــن خــالل

الرئيســي مــن ذلــك هــو البرامــج التــي تمنــح درجــة علميــة ،وهــي أول مــا يجــب تحســينه .ومــع ذلــك،

هــذه النتائــج.

ســبيل المثــال السياســات المتبعــة فــي التخطيــط االســتراتيجي وأعضــاء هيئــة التدريــس وتنظيــم التدريــس

ـاء علــى
إعطــاء التغذيــة الراجعــة للطــالب حــول نتائــج االســتبيانات واإلجــراءات المتخــذة بنـ ً
عقــد محاضــرة فــي معمــل للكمبيوتــر وإتاحــة الوقــت للطــالب إلكمــال التقييــم أثنــاء
وجــود أحــد المدرســين.

تشــجيع الطــالب علــى إحضــار أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة  /األجهــزة اللوحيــة  /الهواتــف

الذكيــة إلــى الفصــل وإتاحــة الوقــت للطــالب إلكمــال التقييــم أثنــاء وجــود أحــد المدرســين.
إخبار الطالب عن كيفية استخدام تغذية الطالب الراجعة لتعديل المقررات.

إجــراء تقييــم فــي منتصــف الفصــل الدراســي ،حيــث يمكــن للطــالب تقديــم التغذيــة
الراجعــة ثــم اســتخدام هــذه المالحظــات لتعديــل المقــرر.

يمكــن اســتخدام العديــد مــن التقنيــات األخــرى لجمــع تغذيــة المتعلــم الراجعــة بصــورة منهجيــة إلجــراء

تغييــرات علــى التدريــس فــي الوقــت المناســب .وتقــول دراســة أنجيلــو وكــروس ( )1993أن مــن أمثلــة
ذلــك تنســيق مناقشــة مجموعــة صغيــرة لتقديــم تغذيــة راجعــة مــن المتعلميــن إلــى المعلــم واإلجابــة علــى
«ورقــة تســتغرق دقيقــة واحــدة» وذلــك يمكــن أن يــزود المعلميــن بمعلومــات مــا بعــد الجلســة فــي الوقــت

المناســب حــول مــا ينجــح مــع الطــالب ومــا ال ينجــح.

فهــذه البرامــج ليســت قائمــة بذاتهــا بــل تتأثــر جودتهــا بعــدد مــن المتغيــرات األخــرى (ومــن ذلــك علــى
وتخصيــص المــوارد) .ونتيجــة لذلــك ،يجــب إجــراء تحســينات علــى كامــل المؤسســة التعليميــة التــي يجــب
أن يكــون لديهــا نظــام جــودة داخلــي يســاعدها علــى ضمــان ومراقبــة وتعزيــز جــودة برامجهــا التعليميــة
باســتمرار بطريقــة منهجيــة وفعالــة ومتســقة.

نقاط للتأمل
تبدأ مراقبة الجودة بتوجيه سؤالين أساسيين:
 .1هل نسير في االتجاه الصحيح؟
 .2هل نقوم بواجباتنا بالطريقة الصحيحة؟
جــواب الســؤال األول هــو تحديــد مســتوى الجــودة الــذي تســعى المؤسســة التعليميــة إلــى

تحقيقــه ،أمــا جــواب الســؤال الثانــي فهــو تقييــم مســتوى الجــودة التــي تــم تحقيقهــا.
يؤدي بنا ذلك بالضرورة إلى طرح ثالثة أسئلة أخرى:
 .3كيف وصلنا إلى هذا االستنتاج؟ (المساءلة والقياس)
 .4هل لآلخرين نفس اآلراء؟ (التحقق من جهة خارجية)
 .5ماذا سنفعل بهذه المعلومات؟ (تحسين أو تعزيز)
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تســتخدم المؤسســة التعليميــة نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي لتحديــد اإلجابــات علــى هذه األســئلة بشــكل

تعــد إدارة الجــودة المســتمرة مهمــة للمؤسســات التعليميــة التــي تســتخدم نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي.

يجــب تحديــد مثــل هــذه األمــور مــن قبــل المؤسســة التعليميــة حتــى تعمــل بسالســة وتفــي بأهدافهــا

باســم دائــرة الجــودة أو دائــرة ( )PDCAفتعكــس آليــة تحســين الجــودة هــذه .ويتــم تحقيــق إدارة الجــودة

دائــم .مــن المهــم أن تتذكــر أن نظــام ضمــان الجــودة هــو وســيلة لتحقيــق غايــة ،وليــس غايــة فــي حــد ذاتــه.

المحــددة ،وهــذا مــا يعطــي المؤسســة التعليميــة شــفافيتها .يجــب أن تــؤدي آليــة ضمــان الجــودة التــي
تعمــل بشــكل جيــد إلــى منتــج عالــي الجــودة ،و»التعليــم العالــي» هــو المنتــج المقصــود فــي هــذه الحالــة.
ونظـ ًـرا ألن الجــودة مصطلــح ديناميكــي للغايــة ،فيجــب أن يتكيــف التعليــم مــع الظــروف المتغيــرة داخــل

ـدال مــن إنتــاج ســلعة ذات
وخــارج الجامعــة .بمعنــى آخــر ،يجــب أن ينصــب التركيــز علــى إنتــاج جــودة عاليــة بـ ً
جــودة ثابتــة.

العوامل الفردية أثناء
الدراسة

عوامل تتعلق بأعضاء
هيئة التدريس

النتائج

السياق االجتماعي

السياسة المتعلقة

والثقافي والمالي

متضمنة تخصيص

الكلي بشكل عام

والسياسي االقتصادي

 .1خطــط :عليــك صياغــة السياســات وتطويرهــا بمــا يتماشــى مــع األولويــات ،وخطــط مــا ســتقوم بــه
ـاء علــى مراجعــة تفصيليــة للموقــف وتحليــل الوضــع والمــوارد المتاحــة.
بنـ ً

الموارد

المحــددة كمــا هــو مخطــط لهــا.

 .4اتخــذ الخطــوة المناســبة :ضــع اســتنتاجات وقــدم توصيــات للتحســين وقــم بإجــراء تغييــرات علــى
أهدافــا للمســتقبل .بمجــرد الوصــول إلــى الهــدف ،مــن األهميــة بمــكان
الخطــط إذا لــزم األمــر أو حــدد
ً

تعزيــز السياســة ،وفــي هــذه الحالــة تتغيــر خطــوة «اتخــذ الخطــوة المناســبة» لتصبــح «تكيــف».

تقييم الرضا ومخرجات التعلم وأداء الخريجين وإنهاء البرنامج

مــن أجــل االنتقــال الناجــح مــن خــالل دائــرة الجــودة ،يجــب تحديــد األولويــات بشــكل واضــح قــدر اإلمــكان،

ويجــب كتابــة خطــط التحســين بطريقــة واضحــة ال يعتريهــا أي شــك حــول كيفيــة تنفيذهــا .يجــب أن تحــدد

نتائج التغيير الخارجي

اعتماد مخرجات التعلم والكفاءات الخاصة بسوق العمل

التأثير

هــي كمــا يلــي:

 .3تحقــق :عليــك تقييــم التنفيــذ والنتائــج وتحليــل النتائــج بموضوعيــة ومقارنــة النتائــج باألهــداف

المنهج

بالتعليم العالي

وضمــان الجــودة وتحســين الجــودة مــن خــالل اتبــاع نهــج دائــرة الجــودة .والمراحــل األربــع لدائــرة الجــودة

 .2افعل :نفذ األنشطة التي خططت لها.

تأثير البيئات الخارجية والداخلية على المنهج
ً
استنادا إلى مراجعة هاتشينسون لنموذج كيركباتريك ()1999
اختيار الطالب
تحليل االحتياجات التدريبية
مخرجات التعلم المحددة
استراتيجيات التدريس والتعلم
الجدول الزمني
التقويم وتقييم المقرر

أيضــا باســم دائــرة «خطــط – افعــل – تحقــق – اتخــذ الخطــوة المناســبة» أو
أمــا دائــرة دمينــغ والمعروفــة ً

خريج يصلح للممارسة
جاهز لسوق العمل
التأثير على قطاع العمل والمجتمع

العوامل الفردية أثناء
الدراسة

تدريبات أخرى

ثقافة قيادة المؤسسة
لبيئة العمل والسياق
االجتماعي للمنطقة
الجغرافية

احتياجات القوى

العاملة وهيكلها
وسياساتها

الشكل  – 26تأثير البيئات الخارجية والداخلية على المنهج

مرحلــة «خطــط» كيفيــة تفســير النتائــج فــي مرحلــة «تحقــق» .والهــدف هنــا هــو تســهيل تحديــد ســبب أي
نتائــج ســلبية بأثــر رجعــي ثــم اتخــاذ تدابيــر صحيحــة للتغييــر.

دائرة ضمان الجودة لتصميم المنهج
المصادر المساهمة

المجتمع والفكر السائد
السياسات الوطنية
تحليل االحتياجات
المطالب الوطنية /اإلقليمية
السياقات البحثية
متطلبات االعتماد
كفاءات الخريجين
نتائج التعلم

هيكل المنهج

وسائل التعلم والتدريس
التسلسل والهيكل
بيئة التعلم
التقويم التكويني والنهائي
استراتجيات التدريس
دعم وتقنيات التعلم

تحسين المنهج
خطط
احتياجات أصحاب
المصلحة
كفاءات الخريجين
نتائج التعلم

فعل
التعلم والتدريس
التقويم

أعد النظر في النقاط المرجعية الداخلية
والخارجية
حافظ على تحديث المعرفة
اعد خطة عمل للتحسين
اتخذ القرارات
تابع أثر التغيير

اتخذ الخطوة
المناسبة

التوحيد
التحسين

تحقق

النتائج والتحليل
التغذية الراجعة
والتقييم

تقارير المناهج

تحليل بيانات المناهج
تقارير ضمان الجودة
بيانات مراجعة األقران
مجاالت القوة
المجاالت المطلوب تحسينها
مشاركة البيانات مع أصحاب المصلحة

الشكل  – 27دائرة ضمان الجودة
110
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يتطلــب ضمــان جــودة البرامــج األكاديميــة وجــود نظــام موحد لكافــة األطراف المعنية ،وهــو يحدد بوضوح
مهــام كل قطــاع فــي أي مؤسســة تعليميــة والقواعــد التــي يتبعهــا .يتحقــق ذلــك مــن خــالل سلســلة مــن
غالبــا مــا ُيطلــق عليــه اســم نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي ،ويهــدف
اإلجــراءات التــي تدعــم
نظامــا موحـ ًـدا ً
ً

هــذا النظــام إلــى تحســين محتــوى ونتائــج البرامــج األكاديميــة القائمــة بالفعــل لتلبيــة متطلبــات الســوق
واحتياجــات المجتمــع .يــدرك نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي أن إجــراءات ضمــان الجــودة وإجــراء تحســينات
أيضــا أن
الجــودة تكــون أكثــر فاعليــة عنــد العمــل بالقــرب مــن نقطــة تقديــم البرنامــج .ومــن المعــروف ً
نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي يســاهم فــي متطلبــات االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي.

يتــم دعــم نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي مــن خــالل سلســلة مــن اإلجــراءات واللوائــح المتوافقــة مــع
وبنــاء عليــه ،تنقســم هــذه اإلجــراءات إلــى أربعــة مســتويات أو
متطلبــات البرنامــج أو الجهــة اإلداريــة.
ً

مراحــل هــي (التخطيــط والتنفيــذ والمراقبــة والتحســين) بهــدف تســهيل وتطويــر آليــة وإجــراءات عمــل لهــذه
البرامــج وضمــان معاييــر البرنامــج.

المنهــج وطــرق تقديمــه وأن المؤسســة التــي تقــدم البرامــج لديهــا المــوارد واألنظمــة والحوكمــة الالزمــة

لضمــان التقديــم المناســب للبرنامــج المعتمــد .أمــا الموافقــة المبدئيــة واالعتمــاد للبرامــج التــي تــؤدي
إلــى التأهيــل المهنــي و  /أو التســجيل فــي الســجل المهنــي فيتبعهــا دورة مــن المراجعــات والتدقيــق.

تتحمــل معظــم هــذه الهيئــات أو المجالــس التنظيميــة مســؤولية ضمــان جــودة التدريــب فــي المرحلــة

الجامعيــة األولــى وأي تدريــب فــي مرحلــة الدراســات العليــا باإلضافــة إلــى الحصــول علــى الترخيــص (إذا
لــزم األمــر) والحصــول علــى ســجل مهنــي وكذلــك إدارة المهنييــن الفردييــن (علــى ســبيل المثــال ،مــن خــالل
التطويــر المهنــي والتمكــن مــن الممارســة).

تأثــر تطويــر ضمــان الجــودة الداخلــي فــي الجامعــات بأطــر ضمــان الجــودة الوطنيــة .وعــادة ما يتــم تخصيص

وفقــا لمواصفــات إطــار عمــل ضمــان الجــودة الوطنــي الخارجــي.
ضمــان الجــودة الداخلــي فــي الجامعــات
ً

ويمكــن أن يــؤدي إنشــاء ضمــان الجــودة الداخلــي اســتجابة لالعتمــاد الدولــي إلــى توجيــه تنفيــذ نظــام
ضمــان الجــودة الوطنــي الخارجــي فــي البلــدان التــي ال يوجــد فيهــا ضمــان الجــودة الخارجــي.

الجدول  – 23تأثير أنظمة ضمان الجودة الخارجي على أنظمة ضمان الجودة الداخلي

المراجعة الخارجية ودور االعتماد واللوائح

ـال لوضــع معاييــر نظــام ضمــان الجــودة
يمكــن لنظــام ضمــان الجــودة الخارجــي أن يكــون دليـ ً

الداخلــي.

ومتنوعــا إلصــالح التعليــم العالــي فــي العديــد مــن البلــدان علــى
مهمــا
يعتبــر ضمــان الجــودة الخارجــي ُبعـ ًـدا
ً
ً
إلزاميــا فــي بعــض البلــدان حيــث
ـراء
ً
مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة .كمــا يعتبــر ضمــان الجــودة الخارجــي إجـ ً

يمكن لنظام ضمان الجودة الخارجي تقديم توصيات بشأن نظام ضمان الجودة الداخلي.

البلــدان نهــج المالءمــة للغــرض لضمــان الجــودة وفيــه يرتبــط نجــاح مؤسســة التعليــم العالــي بأهدافهــا.

خيارا لالعتماد.
يمكن لنظام ضمان الجودة الخارجي أن يجعل تدقيق الجودة
ً

يجــب أن تطبقــه مؤسســات التعليــم العالــي ،ولكنــه اختيــاري فــي بعــض البلــدان األخــرى .وتفضــل بعــض

قائمــا علــى المعاييــر ،وفيــه يتــم تقييــم كل مــن مؤسســات
نهجــا
ومــن ناحيــة أخــرى ،تتبنــى دول أخــرى ً
ً

يمكن أن يؤثر إطار المؤهالت الوطني على أساليب التقييم.

التعليــم العالــي ومنتجاتهــا التعليميــة مقابــل سلســلة مــن المعاييــر والمعاييــر الفرعيــة.

يمكــن لنظــام ضمــان الجــودة الخارجــي إطــالق طــرق جديــدة لجمــع البيانــات مــن أجــل نظــام

وفقــا لدراســة مارتــن وســتيال ( )2007فــإن معظــم البلــدان تســتخدم االعتمــاد كطريقــة أساســية لضمــان

الجــودة ،ممــا يســتلزم تحديــد مــا إذا كانــت المؤسســة التعليميــة أو البرنامــج يفــي بالمتطلبــات العامــة.
وتفضــل بعــض البلــدان تقييمــات الجــودة التــي تعتمــد علــى قــوة ضمــان الجــودة الداخليــة لمؤسســة
التعليــم العالــي.

عــالوة علــى ذلــك ،يعتبــر ضمــان الجــودة الخارجــي فــي التعليــم العالــي نشـ ً
ـاطا دائــم التغيــر فتوجــد ابتــكارات
مســتمرة فــي األســاليب والطرائــق ،مثــل التحــول مــن نهــج تنمــوي إلــى نهــج أكثــر توجهـ ًـا نحــو التحكــم ،أو
التحــول مــن توجــه نحــو المنهــج إلــى توجــه مؤسســي.

دورا رئيسـ ًـيا في الموافقة على برامــج مرحلة البكالوريوس
تلعــب الهيئــات المهنيــة والتنظيميــة والقانونيــة ً

التــي تقدمهــا الجامعــات واعتمادهــا لضمــان مالءمــة الغــرض بالنســبة للخريجيــن .فــي البرامــج المهنيــة،
فــإن كل مهنــة (القانــون ،الهندســة ،الطــب ،إلــخ) لهــا هيئــة تنظيميــة خاصــة بهــا مســؤولة عــن طمأنــة

الجمهــور وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن بــأن البرامــج تلبــي معاييــر «الحــد األدنــى» المحــدد مــن حيــث نتائــج
112
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ضمــان الجــودة الداخلــي

وفيمــا يتعلــق بالتطويــر المهنــي المســتمر وإعــادة التحقــق ،تأثــرت عمليــات ضمــان الجــودة بعــدد مــن
التحــوالت فــي السياســة الموجهــة نحــو ضمــان ســالمة العامــة والمرضــى .وهــي تشــمل إضفــاء مزيــد
مــن الطابــع الرســمي علــى إعــادة المصادقــة وإعــادة التصديــق والترخيــص والتحــول نحــو تحديــد الكفــاءات

علــى جميــع المســتويات وزيــادة التركيــز علــى اإلشــراف وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى تطويــر العامليــن
والتعليــم .وبالنســبة للعديــد مــن المهــن ،يتــم تقديــم أطــر عمــل جديــدة للمعاييــر المهنيــة للمعلميــن

والمشــرفين وهــو مــا يضيــف طبقــة أخــرى إلــى عمليــة ضمــان الجــودة.

ولهــذا ،يمكننــا أن نــرى أن أنشــطة تقييــم وضمــان الجــودة أساســية لتحســين التعلــم والتدريــس ،وعلــى
الرغــم مــن أن تغذيــة الطــالب الراجعــة تعتبــر أساســية لتحســين الجــودة ،إال أنهــا ليســت الســبيل أو المؤشــر
الوحيــد.
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القسم الرابع
قيادة وإدارة التغيير في التعليم

114

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

ﺭﺅﻯ ;:ﻝ ﺍ 8("$)%ﺍ 5(670 :!%+$%ﺍ 4,+/#%ﻭ +2#(#30ﻭ - +,-(./0ﺍ '()*%ﺍ!"#$%

115

ﺍ"> 50z zV .30 P2ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ"){''@
بمــا أنــك تطــور المناهــج الدراســية ،فأنــت تشــارك فــي إدارة وقيــادة عمليــة رئيســية للتغييــر .فــي هــذا

الفصــل ،نســتعرض بعــض مناهــج ونمــاذج التغييــر لمســاعدتك علــى التحــرك بينهــا ،وهــي تتــراوح مــن
نســبيا إلــى تلــك األكثــر مالءمــة للتغييــر فــي األنظمــة المعقــدة .ويقــول
األســاليب الخطيــة البســيطة
ً

النصيحة

اعتبارات عملية

 .4المكاسب السريعة
المضمونة والتواصل أمر
حيوي

وفقــا
التخطيــط لمكونــات المنهــد االستشــرافية أو الجديــدة
ً
للبرنامــج الجديــد
مبكرا في كيفية استفادة مختلف أصحاب المصلحة
فكر
ً
ضع استراتيجية للتواصل وحافظ عليها
اســتخدم نمــوذج  RACIلتحديــد الشــخص المســؤول الــذي ســيتم
مســاءلته والشــخص المطلــوب التواصــل معــه ومــن يحتــاج إلــى
تقديــم معلومــات لــه
ارســل رســائل متســقة وامنــح الفرصــة ألصحــاب المصلحــة لتقديــم
األســئلة وأجــب عليهــا

شوارتزشــتاين وآخــرون ( )2008ألن قــادة المناهــج بحاجــة إلــى أن يفهمــوا جيـ ًـدا المــوارد التنظيميــة والبيئــة

الخارجيــة واالســتجابات التعليميــة المحتملــة لتطويــر اســتراتيجيات هادفــة وواقعيــة للتغييــر.

وفقــا لدراســة ماكيــم وجونــز ( )2018وعلــى الرغــم مــن
يوضــح المربــع التالــي اثنتــي عشــرة نصيحــة مفيــدة
ً

أنــه ســبق ذكرهــا فــي ســياق تصميــم المناهــج وتقديمهــا لكــن يمكــن تكييفهــا مــع مجموعــة مــن مواقــف
وســياقات التغييــر .ووضعنــا بعــض االعتبــارات العمليــة فــي إطــار كل نصيحــة.

 .5حلل البيئة الداخلية
وثقافة المؤسسة

اثنتا عشرة نصيحة لتطبيق نماذج التغيير على تصميم المناهج وتطويرها
وتقديمها (ماكيم وجونز)2018 ،

النصيحة

اعتبارات عملية

 .1حدد الغرض من
التغيير ونطاقه

كن واضحا للغاية فيما يتعلق بسبب لحاجة إلى تغيير المنهج
حدد الدوافع الرئيسية للتغيير وضرورته
حلل حجم المشروع
حدد جميع الموارد المطلوبة

 .2اكتب الرؤية بما
يتماشى مع المهمة

الرؤية هي صورة للواقع الجديد
كن واضحا بشأن ما سيتم تحسينه
اتخــذ إجــراءات للتأكــد أن الجميــع علــى معرفــة بــأن التغييــر يحــدث
ولمــاذا يحــدث
أربــط الرؤيــة بشــكل واضــح برســالة الجامعــة المتمثلــة فــي تقديــم
تعليــم عالــي الجــودة وخريجيــن جاهزيــن للعمــل ومــا إلــى ذلــك

 .3ضع استراتيجية
للتغيير تشمل أصحاب
المصلحة الرئيسيين
(انظر الفصل )22

حدد جميع أصحاب المصلحة
شــكل “تحالــف توجيهــي” (كوتــر )1996 ،لتمكيــن أصحــاب المصلحة
(مثــل المديريــن وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب) للعمــل بشــكل
تعاونــي إلدارة المشــروع
(غالبــا المســئولين عــن المــوارد) لحشــد
أشــرك كبــار القيــادات
ً
المــوارد ،مثــل المــوارد الماليــة والبشــرية وأنظمــة تكنولوجيــا
ا لمعلو مــا ت
نظــم لقــاءات لتقديــم المعلومــات إلــى أصحــاب المصلحة والتشــاور
معهم
كن واضحا بشأن كيفية استخدام مدخالتهم
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 .6راجع البيئة الخارجية
والسياقات الثقافية
والتأثيرات السياسية

 .7اختر التوليفة
الصحيحة من ُن ُهج التغيير

استخدم أدوات إدارة متنوعة مثل:

تحليل ( SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)
يمكــن لذلــك أن يشــجعك علــى التفكيــر فــي نقــاط القــوة التــي
يتمتــع بهــا فريقــك (أو المؤسســة التعليميــة ككل) وفــي الوقــت
ذاتــه تســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف وأي تهديــدات للبرنامــج
دوافع التغيير ومقاوماته (لوين)1951 ،
استطالعات رأي أعضاء هيئة التدريس أو الطالب
نمــوذج ماكينــزي (( )7Ssبيتــرز ووترمــان وجونــز )1982 ،وهــذا
النمــوذج يعــرض طريقــة متكاملــة للتعامــل مــع التغييــر ويذكرنــا بــأن
تغييــر أي عنصــر مــن العناصــر الســبعة فــي النمــوذج (العاملــون،
والمهــارات ،واألســلوب ،واالســتراتيجية ،والنظــام ،والهيــكل،
واألهــداف  /القيــم العليــا) لــه تأثيــر علــى العناصــر األخــرى

استخدم أدوات إدارة متنوعة مثل:

نمــوذج ( PESTLEانظــر الشــكل  .)28يتيــح ذلــك ألصحــاب
المصلحــة تحليــل تأثيــر التغييــرات مــن ســتة وجهــات نظــر مختلفــة
نمــوذج “اإلطــارات األربعــة” الــذي قدمــه بولمــان وديــل للنظــر فــي
عمليــة التغييــر مــن أربــع وجهــات نظــر (إطــارات) :اإلطــار الهيكلــي
(األنظمــة) ،إطــار المــوارد البشــرية ،اإلطــار السياســي ،اإلطــار الرمــزي
ضــع فــي اعتبــارك األعــراف والقيــم الثقافيــة التــي قــد يشــكل
تحديــا لهــا
التغييــر
ً

يحتــاج القــادة الذيــن يســتجيبون للتغييــر أو يحفزونــه إلــى أن يوازنــوا
جهودهــم عبــر ثالثــة أبعاد للتغييــر :النتائج واالهتمامــات والعواطف
(كاميــرون وجريــن)2015 ،
التغييــرات البســيطة التــي تتــم فــي المنهــج بأكملــه تحتــاج إلــى نهــج
تو جيهي
حــدد مــا هــو “الثميــن” ومــا هــو “القابــل لالســتغناء عنــه” فــي
إصــالح المناهــج الدراســية  -احتفــظ باألشــياء الثمينــة
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النصيحة

اعتبارات عملية

 .8استخدم تقنيات إدارة
المشروع (انظر الفصل
)16

هذه التقنيات مفيدة بشكل خاص للتخطيط للتشغيل والتنفيذ
قــم بتضميــن تحليــل الســوق ،تحليــل المســار الحــرج ،مخططــات
جانــت ( ،)GANTTتقييــم الخيــارات ،تحليــل أصحــاب المصلحــة،
تحليــل المخاطــر (انظــر الفصــول  16و  22و  )23إلــخ.

 .9اعترف بالتأثير النفسي
للتغيير

أي تغيير ينطوي على خسارة كما ينطوى على مكاسب محتملة
األفــراد يتعاملــون مــع التغييــر بشــكل مختلــف (كراليــك وآخــرون،
)2006
يحتاج الناس إلى وقت للعمل خالل مراحل الخسارة
قــد يكــون لــدى األشــخاص مشــاعر قويــة إزاء التغييــر ،لــذا كــن
مســتعدا لالعتــراف بهــا والتعامــل معهــا
ً

 .10خطط للمرحلة
االنتقالية وخسارة
الكفاءات (الفصل )16

التغييــر يــؤدي إلــى خســارة مؤقتــة للكفــاءات ،وهــذا يجــب التخطيــط
له
مطلــوب تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس إليجــاد طــرق جديــدة للعمــل
والتعليــم والتعلــم
يشمل االنتقال اإلنهاء والخسارة والتخلي (بريدجز)2004 ،
بحســب روجــرز ( )2003ســيصبح بعــض األشــخاص “المتبنييــن
األوائــل” للمنهــج الجديــد ونُ ُهجــه (مثــل التعلــم عبــر اإلنترنــت) هــؤالء
مســتعدون للتطــوع للعمــل
سيكافح “المتخلفون” للتكيف مع طرق التدريس الجديدة
عليــك تشــجيعهم علــى التكيــف مــن خــالل “تمكيــن العمــل واســع
النطــاق” (كوتــر)1996 ،
أدوارا وجوانــب واضحــة فــي المنهج الدراســي لتشــجيع
امنــح األفــراد
ً
المشاركة

 .11ال تقلل من شأن
التعقيدات

حافظ على إيصال الرؤية للجميع بكل وضوح
إهــدف إلــى فهــم الموقــف مــن جميــع وجهــات النظــر مــن أجــل
وضــوح الصــورة
أربط الرؤية بالقيم الواقعية وذات الصلة
تعامــل بمرونــة مــع المعلومــات الخاصــة بالتسلســالت الهرميــة
وهيــاكل الســلطة الحاليــة
إعمــل مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق والتأكــد مــن ذلــك (ستاســي،
)2001

 .12احتفل بالنجاح
والتحول من المشروع
إلى “الواقع الجديد”

خصــص الوقــت والجهــد لالحتفــال وإبــالغ الجميــع بالنجاحــات
واإلنجــازات
بمجــرد أن يبــدأ المنهــج الجديــد ،قــم بتحويــل كلمــة “المشــروع” إلــى
“الواقــع الحالــي”
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يوضــح الشــكل  28نمــوذج  PESTLEالــذي يتألــف مــن ســتة مجــاالت هــي العناصــر الرئيســية التــي

يجــب مراعاتهــا عنــد إدارة التغييــر وهــي العناصــر السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الثقافيــة والتقنيــة
والقانونيــة والبيئيــة.

نموذج ()PESTLE

سياسي

بيئي

اقتصادي

قانوني

اجتماعي ثقافي

تقني
الشكل  – 28نموذج ()PESTLE
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نميــل إلــى التفكيــر أن المنهــج كيــان ثابــت ،ولكــن الحقيقــة هــي أنــه لجميــع المناهــج الدراســية دورة حيــاة
ديناميكيــا
كمــا أنهــا تتأثــر بالتغيــرات الداخليــة والخارجيــة .وحتــى يصبــح المنهــج متميــزً ا ،فيجــب أن يكــون
ً
ـيقا ومرنً ــا ليتمكــن مــن التعامــل مــع المتغيــرات المجتمعيــة واإلداريــة .ويــرى أبراهامســون ()1978
ورشـ ً

أن المنهــج ،مثلــه مثــل أي كائــن حــي آخــر ،قــد يكــون عرضــة لإلصابــة بمختلــف «األمــراض» وهــو مــا قــد
يؤثــر علــى أدائــه وفعاليتــه.

“أمراض” المنهج عند
أبراهامسون
وهن المنهج
Curriculum Malaise

وفــي هــذا الفصــل نتوســع فــي أفــكار أبراهامســون ونناقــش العديــد مــن القضايــا التــي يمكــن أن تؤثــر
«خطــط العــالج» حتــى يمكــن إعــادة المنهــج إلــى المســار الصحيــح لدعــم تعلــم الطــالب بفعاليــة وكفــاءة.

تضخم المنهج

يســتعرض الجــدول  24األمــراض األصليــة التــي ذكرهــا أبراهامســون ،باإلضافــة إلــى وصفهــا وكذلــك

Curriculum hypertrophy

«التشــخيصات» التــي نقترحهــا لألســباب األساســية لهــذه األمــراض .يجــب االنتبــاه بعنايــة عنــد تقييــم
المناهــج وتشــخيص المشــاكل واقتــراح بروتوكــوالت العــالج.

ً
وفقا لتصنيف أبراهامسون ()1978
الجدول  – 24ملخص ألمراض المنهج
“أمراض” المنهج عند
أبراهامسون
تصلب المنهج
Curriculosclerosis
سرطان المنهج
Curriculum cancer
التهاب مفاصل المنهج
Curriculoarthritis

120

الوصف

“التشخيص” الذي نقترحه

يتعطــل المنهــج مــن قبــل األقســام األكاديميــة القويــة
بســبب تســلطها فيطغــى دورهــا وتســتحوذ علــى
المقــررات واعتبــار أن ذلــك يعبــر عــن مكانــة القســم
فيتصلــب المنهــج ويتشــوه توازنــه

ديناميكيات توازن القوى
الداخلية

عندمــا ينمــو عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر المنهــج
بشــكل ال يمكــن الســيطرة عليــه ،وبالتالــي يصبــح
المنهــج خــارج نطــاق البرامــج المماثلــة األخــرى

تصميم ضعيف للمنهج

يشــير إلــى نقــص التكامــل بيــن المــواد التــي تــدرس فــي
(أفقيــا) أو التــي تــدرس فــي الســنوات
نفــس الســنة
ً
(رأســيا) بســبب نقــص المعرفــة
الســابقة والالحقــة
ً
حــول مــا يتــم تدريســه فــي المــواد المختلفــة مــن
المقــرر أو فــي األقســام األخــرى أو أن المعلــم يظــن
ـدال مــن االلتــزام
أن مــا يقــوم بتدريســه هــو األفضــل ،بـ ً
بنتائــج التعلــم المحــددة.

عدم وجود إدارة مركزية
وضمان الجودة

شــعور عــام بعــدم الرضــا عــن المقــرر مــن جانــب
المعلميــن والطــالب

“انحراف” أو “انجراف”
المنهج

اعتالل المنهج الناشئ عن تــؤدي التغييــرات المتعــددة التــي تتــم لمعالجــة العيــوب
إلــى اعتــالل المنهــج وتعطلــه
التدخل العالجي
Iatrogenic curriculopathy

علــى المنهــج الدراســي ،بمــا فــي ذلــك «أعــراض» هــذه األمــراض ،كمــا نقتــرح «بروتوكــوالت الوقايــة» و

الوصف

“التشخيص” الذي نقترحه

التهاب المنهج غير
معروف السبب

تــؤدي الزيــادة الكبيــرة فــي المعلومــات إلــى منهــج
متضخــم ومزدحــم

يعبــر الطــالب عــن عــدم رضاهم عــن القدرات التدريســية
ألعضاء هيئــة التدريس

Idiopathic curriculitis
اعتالل المنهج المصاحب المنهــج ال يــزود الخريجيــن بالمهــارات أو المعرفــة
الالزمــة
ألمرض آخري
Intercurrent curriculopathy
تعظم/جمود المنهج
Curriculum ossification

عدم وجود إدارة مركزية
وضمان الجودة

يتــم النظــر إلــى المنهــج علــى أنــه “مثالــي” كمــا هــو فــي
الوضــع الحالي

عدم وجود برنامج تطوير
فعال ألعضاء هيئة
التدريس
منهج قديم

بدال
التركيز على الداخل ً
من النظر إلى الخارج

كيــف نســاعد فــي منــع هــذه «األمــراض» المحتملــة أثنــاء عمليــة تطويــر المنهــج؟ يحــدد الجــدول  25ســت

طــرق الســتباق هــذه األمــراض كجــزء مــن تصميــم المنهــج العــام.

قلة المدخالت الخارجية
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الجدول  – 25استباق «أمراض» المنهج
استباق “أمراض” المنهج

اعتبارات عملية

تصميم منهج واضح وشفاف

استخدم نموذج منهج معترف به
اســتمر فــي التحقــق مــرة بعــد مــرة لضمــان مواءمــة
المكونــات األساســية
يجــب تنفيــذ تصميــم المنهــج بالتشــاور مــع جميــع أصحــاب
المصلحــة للمســاعدة فــي تجنــب عــدم التــوازن فــي المناهــج
الدراســية واالفتقــار إلــى التكامــل األفقــي والرأســي

إنشاء عملية مركزية إلدارة
المناهج

يمكــن أن يــؤدي نقــص المراقبــة والتحكــم المركــزي إلــى
اضطــرابالمنهــجالدراســيواختــاللتوازنــهوانحرافــهوانجرافــه
يشــير االنحــراف إلــى الوقــت الــذي يبــدأ فيــه المنهــج فــي
وغالبــا مــا يتــم
االبتعــاد عــن نتائــج التعلــم المســتهدفة
ً
اكتشــاف ذلــك االنحــراف عندمــا يبــدأ الطــالب فــي الفشــل
فــي التقييمــات
االنجــراف فهــو النقطــة التــي يبــدأ فيهــا المقــرر فــي تضميــن
محمــال بمــا يفــوق
المزيــد والمزيــد مــن المحتــوى ليصبــح
ً
طاقتــه

معالجة ديناميكيات توازن
القوى الداخلية

أحــد العوامــل الرئيســية التــي تعطــل المناهــج هــي هيمنــة
بعــض األقســام األكاديميــة القويــة علــى األنشــطة التعليمية،
بمــا فــي ذلــك المنهــج نفســه
يــرى القســم األكاديمــي المقــررات أو ســاعات التدريــس
المخصصــة لــه علــى أنهــا انعــكاس ألهميــة القســم ومكانتــه
وبالتالــي يســتخدم القســم قوتــه التنظيميــة للحصــول علــى
مزيــد مــن الســاعات أو المقــررات ،بغــض النظــر عــن احتياجــات
الطــالب أو نتائــج التعلــم المتوقعــة مــن المنهــج
بعــد ذلــك يصبــح المنهــج غيــر متــوازن ويفقــد التعــاون
المطلــوب بيــن األقســام األكاديميــة للوصــول إلــى منهــج
متكامــل.
اســتخدم المراجعيــن والمستشــارين الخارجييــن إلعــادة تــوازن
المناهــج بمــا يتماشــى مــع البرامــج المناظــرة

إنشاء أنظمة حوكمة واضحة
وشفافة

شــكل لجــان رســمية أو هيئــات حاكمــة إلدارة وتقييــم ومتابعــة
أداء المناهج
اعمــل علــى اكتشــاف العيــوب فــي أقــرب وقــت ممكــن
ومعالجتهــا قبــل أن تتفاقــم وتســتعصي علــى الحــل
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استباق “أمراض” المنهج

اعتبارات عملية

قم بإعداد عمليات الجودة
والضمان والمراجعة الداخلية
والخارجية

مطلــوب اســتمرار المراقبــة والمراجعــة لضمــان عــدم تضخــم
المنهــج الدراســي حيــث يتــم دمــج معــارف أو متطلبــات جديدة
مــن جهــات خارجيــة
هنــاك حاجــة إلــى التغييــر المســتمر فــي المناهــج الدراســية
لضمــان اســتمرار حداثــة المنهــج الدراســي القائــم ،ويمكــن أن
يــؤدي عــدم إدارتــه والتحكــم فيــه بشــكل جيــد إلــى اضطــراب
المنهــج الدراســي ونقــص التكامــل فيــه األفقــي والرأســي
ضمــان التعــاون المنتظــم والروتينــي ومراجعــة جميــع
ا لمقــر ر ا ت
يجــب أن تشــمل المراجعــة الدوريــة خبــراء داخلييــن وخارجييــن
وأن تســتخدم نقــاط مرجعيــة معياريــة خارجيــة

ضمان تدريب أعضاء هيئة
التدريس وتجهيزهم لتدريس
المقررات الجديدة

عضــو هيئــة التدريــس هــو الرابــط بيــن الخطــة المكتوبــة
وكيفيــة تفعيلهــا علــى أرض الواقــع
يجــب حصــول جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين فــي
التدريــس والتقييــم علــى تدريــب خــاص بــاألدوار المفتــرض
بهــم تنفيذهــا
يجــب أن يشــمل التدريــب والتطويــر جميــع جوانــب العمليــة
التعليميــة مثــل تصميــم المناهــج وطــرق التدريــس
واســتراتيجياته وطــرق التقييــم الحديثــة
يجــب تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس ودعمهــم للمشــاركة فــي
األنشــطة الخارجيــة مثــل المشــاركة فــي االختبــارات الخارجيــة
وأنشــطة االعتمــاد وعضويــة اللجــان الخارجيــة
ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحفيــز تدفــق أفــكار جديــدة إلــى
مواكبــا ألحــدث
المنهــج وبالتالــي المســاعدة فــي بقــاء المنهــج
ً
التطورات
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 @<sﻭ@EJS3
نــود أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لجامعــة الملــك عبــد العزيــز لدعمهــا الكبيــر الــذي نثمنــه ونقــدره ،والشــكر
موصــول لجميــع المؤلفيــن لمســاهماتهم فــي هــذا الكتــاب ،ونتقــدم بالشــكر للزمــالء فــي كل أرجــاء العالــم
أيضــا الــدور الــذي قــام بــه
دائمــا ،فإننــا نشــكر ونثمــن ً
الذيــن قدمــوا لنــا دراســات الحالــة .وكمــا هــو الحــال
ً

دائمــا ،نتعلــم منهــم الكثيــر.
الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعاتنــا وكعهدهــم
ً
كما نتقدم بشكر خاص للمساهمين اإلضافيين في الكتاب:
أ .د .عبدالرحمن الطلحي ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية
أ .د .أمين نعمان ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية

أ .د .هناء النعيم ،وكيلة شطر الطالبات ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية
أ .د .توفيق الخيال ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية
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