
أدت التطورات العلمية والتكنولوجية والتربوية والعولمة والتغيرات المجتمعية إلى فرض مجموعة
من التحديات التي تواجه التعليم بصفة عامة وإعداد المعلم بصفة خاصة.
ويرتكز تطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين بشكل رئيسي على تطوير برامج إعداد المعلم
وتنميته مھنياً؛ إعداد المعلم الملم بالتطورات العلمية في مجال تخصصه ويمتلك مھارات التواصل ،والذي
يستطيع التعامل مع تقنية المعلومات بمھارة عالية  ،وينعكس إيجابا ً على طالبه بتوظيفھا في جوانب مختلفة
ولديه القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت.
ولمواجھة التحديات المستقبلية للتعليم أصبحت الحاجة ملحة إلعادة النظر في برامج ومناھج إعداد
المعلم بكليات التربية إلكساب الطالب المعلمين مخرجات التعلم ) ،(Learning Outcomesاألمر
الذي يدعو إلى ضرورة تطوير إعداد المعلم )أكاديمياً ،ومھنياً ،وثقافيا ً واجتماعيا ً( وإكسابه مھارات
القرن الحادي والعشرين لمواجھة تحديات ھذا القرن ليتخرج قادراً على تنفيذ المناھج الدراسية وتحقيق
أھدافھا.


إنّ التوجھات العالمية الحديثة في مجال التعليم وخصوصا التعليم الجامعي ،ت ّتجه نحو التعلّم المتمركز حول
الطالب بدالً عن النھج التقليدي المتمركز حول المعلِّم  ،والذي يسمّى أيضا “ التعلّم المتمركز حول المخرجات
".
ِّ
ّ
إنّ مخرجات التعلم ھي عبارات محددة يكتبھا المعلم لتوضيح ما ھو متو ّقع من الطالب أن يكونوا قادرين
على تحقيقه عند االنتھاء من مقرّ ر دراسي أو خطة دراسية متكاملة .
ولقد اعتمدت دول كثيرة مفھوم مخرجات التعلّم في مناھج التعليم العالي ،بل إنّ دول االتحاد األوربي جعلت
من نھاية عام ) (2010أن يت ّم اعتماد مخرجات التعلّم في جميع مناھج التعليم العالي ،كما نصت عليه اتفاقية
بولونيا ).(1999
ّ
لقد انتشر مفھوم مخرجات التعلم أيضا في مناطق أخرى من العالم مثل أستراليا وأمريكا الالتينيّة من خالل
مشروعات تطويريّة مثل .(AHELO), (Tuning) :
كما أنّ مفھوم مخرجات التعلّم أصبح معتمدا عند ھيئات االعتماد األمريكية مثل مجلس االعتماد للھندسة والتقنية
).(ABET
لقد أحدثت مخرجات التعلّم ثورة في التعليم بحيث سھّلت عملية التقويم والمقارنة بين المؤھّالت المختلفة
وساعدت في نھاية األمر على جودة التعليم  .كما أنّ الصياغة الجيدة لمخرجات التعلّم لمقرّر دراسي أو برنامج
تعتمد على استخدام مصطلحات دقيقة مستقاة إلى ح ّد كبير من تصنيف العالم )بلوم( لمستويات التعلّم المعرفي
والوجداني والنفس حركي .


لذا فإن الحاجة ملحة إلى عملية تطوير وتصميم البرامج والمناھج والمقررات الدراسية وأساليب التعليم
والتعلم باستخدام مدخل مخرجات التعلم ) (Learning Outcomesلتنشئة وإعداد الكوادر البشرية
المؤھلة لتواكب ھذا التطور السريع في المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا .
ومن ھنا يأتي دور المعلم الكفء في إعداد ھذه الكوادر الفاعلة المتطورة والمواكبة لھذا التطور العلمي
والتقني واختيار الطرق واالستراتيجيات واألنشطة والوسائل التعليمية الفعالة وأساليب التقويم الحديثة.
ومن ھذا المنطلق يحتاج المعلم إلى تطوير كفاياته العلمية والتربوية والتكنولوجية والثقافية والطريق
لتحقيق ذلك ھو استخدام مدخل مخرجات التعلم ) (Learning Outcomesلتطوير وتصميم برامج
ومناھج إعداد المعلم بكليات التربية لرؤية التعلم من وجھة نظر المتعلم وليس المعلم وتحسين جودة التعليم.
وحيث أن كفايات المعلم ومخرجات التعلم ) (Learning Outcomesھي أحد ركائز الجودة
النوعية وھي العامل المؤثر في معادلة اإلنجاز األكاديمي للطالب فإنه يجب أن تتضاعف الجھود من أجل
تطوير وتصميم برامج إعداد المعلمين وفق االتجاھات الحديثة والفلسفات واألفكار التربوية .


ومع تزايد الشكوى من تدني مخرجات التعليم بجميع مراحله في العديد من الدول ،وعدم مسايرتھا
الحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والمھن المختلفة  ،فقد نالت قضية الجودة في التعليم اھتماما ً
كبيراً على المستويين الدولي والمحلي  ،واتضح ذلك في عقد العديد من المؤتمرات والندوات ذات العالقة
بجودة التعليم  ،وظھرت في نھاية القرن الماضي ھيئات متخصصة في جودة التعليم ،وحققت عدة شروط
ومعايير اعتبرت بمثابة مواصفات قياسية للحكم على جودة التعليم .
ويمكن التأكيد على ضرورة إعادة النظر في برامج ومناھج كليات المعلمين في مصر والدول العربية
لتواكب التطورات العالمية الحديثة لتلبية متطلبات الواقع ومواجھة تحديات المستقبل؛ حيث أن المعلم ھو أداة
التغيير ووسيلة التطوير ومفتاح التجديد  .وبدون إعداد المعلم المؤھل لمواجھة تحديات العصر فإن تطوير
المناھج والمقررات الدراسية وتوفير الوسائل المتطورة للمعلمين لن تحقق البرامج التعليمية أھدافھا التربوية
المنشودة ولن تتمكن من مواكبة التطورات السريعة في مؤسسات األعمال والمھن المختلفة وسينعكس ذلك
سلبا علي تقدم المجتمع ومسايرته للدول المتقدمة في مجال العلم والتكنولوجيا والتربية .
لذلك أصبحت عملية إعداد المعلم والتنمية المھنية المستدامة من القضايا األساسية التي تلقي اھتماما ً متزايدا
من الخبراء والمتخصصين  ،سواء في الدول العربية أو غيرھا .


ولتطوير كليات التربية يمكن تطبيق مدخل الجودة الشاملة  ،وذلك في ضوء االتجاھات التربوية
الحديثة التي قد تسھم في تطوير إعداد معلم العلوم في مصر والدول العربية وتحقيق مخرجات التعلم
) ( Learning Outcomesالتي تتضمن المعارف والمھارات والقيم واالتجاھات التي ينشدھا الخبراء
والمتخصصون في الطالب المعلمين القادرين على مواجھة تحديات التعليم واإلرتقاء بمھنة التدريس
والحصول على فرص عمل مختلفة .
والتحدي الذي يواجه مصمموا البرامج والمناھج في التعليم العالي ھو صياغة مخرجات التعلم
واستخدامھا في تطوير وبناء المناھج والمقررات الدراسية من أجل رؤية التعلم من وجھة نظر المتعلم
وليس من وجھة نظر المعلم الجامعي وبالتالي تحسين جودة التعلم .
وتمثل مخرجات التعلم ) ( Learning Outcomesما ينبغي أن يعرفه الطالب ويفھمه ويكون قادراً
على أدائه بعد دراسته لمقرر دراسي أو برنامج تعليمى معين .


وتسعى كليات التربية في مصر والدول العربية إلى صياغة مخرجات التعلم المستھدفة
إلعداد الطالب المعلمين القادرين على تحقيق متطلبات المجتمع وسوق العمل في ضوء
متطلبات الحاضر ومتغيرات المستقبل.
ونتناول في ھذه الورقة :
 المشكالت والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية ، خصائص ومھارات المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم ، تعريف جودة التعليم  ،وتعريف مخرجات التعلم ، أھمية مخرجات التعلم للمعلم والطالب والمؤسسة التعليمية  ،ومزايا مخرجات التعلم خصائص التعلم القائم على المخرجات ،ومخرجات التعلم وتنظيم المنھج ، ربط مخرجات التعلّم والتعليم والتقويم، تطبيق عملية تصميم البرنامج والمقررات القائم على مخرجات التعلم من خالل أحدمقررات إعداد معلم العلوم بكليات التربية ،
 -والتوصيات والمقترحات .

 
ھناك قصور في برامج ومناھج إعداد معلم العلوم بكليات التربية بوصفھا نمطية وتقليدية
البناء والتصميم وال توفر مخرجات التعلم المستھدفة التي تساعد الخريجين على القيام
بمھامھم وأدوارھم في مواجھة متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل وتحقيق جودة تدريس
العلوم .ووجود فجوة بين برامج ومناھج كليات التربية ومخرجات التعلم المستھدفة
)Intended learning outcomes (ILOs
ومتطلبات تحقيق جودة تدريس العلوم.
وتتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن األسئلة التالية :
 .1ما المشكالت والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية؟.
 .2ما خصائص ومھارات المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم؟.
 .3كيف يمكن تطوير برامج ومناھج إعداد معلم العلوم بكليات التربية باستخدام مدخل
مخرجات التعلم لتحسين جودة التعليم؟.

 
يھدف ھذا البحث إلى ما يلي :
 .1تحديد المشكالت والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية
والمعلمين في أثناء الخدمة.
 .2تحديد خصائص ومھارات المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم.
 .3استخدام مدخل مخرجات التعلم في تصميم وبناء برامج إعداد معلم العلوم بكليات
التربية لتحسين جودة التعليم.

 
ترجع أھمية ھذا البحث إلى أنه يسھم في :
 .1توجيه نظر المسئولين والمتخصصين وأساتذة كليات التربية إلى المشكالت
والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية والمعلمين في أثناء
الخدمة وسبل مواجھتھا .
 .2تزويد المسئولين والمتخصصين وأساتذة كليات التربية بخصائص ومھارات المعلم
في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم .
 .3تزويد أساتذة كليات التربية بخصائص مخرجات التعلم للطالب المعلمين تخصص
العلوم بكليات التربية وكيفية استخدامھا في تصميم وبناء برامج إعداد معلم العلوم
لتحسين جودة التعليم .

 
 تعريف برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية في ضوء الجودة :ھو خطة دراسية لتعليم وتعلم الطالب بكلية التربية في مستوى تعليمي معين وتخصص العلوم أو فرع
من فروع العلوم الطبيعية تشمل رؤية ورسالة البرنامج والمعايير األكاديمية وأھداف البرنامج والمقررات
الدراسية واستراتيجيات التعليم والتعلم  ،والتقويم  ،وشروط القبول فيه  ،والمدة الزمنية إلنجازه  ،ومسمى
الشھادة ومستواھا ونوعھا.
 تعريف الجودة Quality :ھي " فلسفة تحقيق أھداف المنظمة  ،والوفاء بما يتوقعه العميل والمجتمع بالطرق األكثر كفاءة
وفاعلية في التكلفة  ،وذلك بتنظيم الطاقات الكامنة في العاملين بدفع مستمر للتطوير والتحسين " )إبراھيم
المنيف1998 ،م.(202 ،
وتعرف بأنھا  " :ترجمة احتياجات وتوقعات العمالء بشأن المنتج إلى خصائص محددة  ،تكون
أساسا ً لتصميم المنتج وتقديمه إلى العمل بما يوافق حاجاته وتوقعاته " )أحمد مصطفى1998 ،م . (39 ،


 
 تعريف جودة البرنامج :يمكن تعريفھا في ھذا البحث  :بأنھا اشتمال البرنامج على رؤية ورسالة البرنامج والمعايير األكاديمية
وأھداف البرنامج ومخرجات التعلم وتقييم البرنامج في ضوء مخرجات التعلم ،وتطابق مخرجات
البرنامج مع الشروط والمواصفات التي وضعت لمكونات وعناصر البرنامج  ،ومدى توفر المداخل
التربوية الحديثة في بناء وتصميم البرنامج وتحديده لمخرجات التعلم التي يجب تحقيقھا للطالب ورؤية
التعلم من وجھة نظر الطالب واستخدامه للتعلم القائم على الطالب .
 مخرجات البرنامج التعليمي  :ھي عبارات دقيقة ومحددة تصف ماھو متوقع أن يحصل عليه خريجوالبرنامج من معارف ومھا رات وقيم واتجاھات خالل دراسته في البرنامج وعند التخرج من الجامعة
حتى تجد مخرجاته مكانا لھا في عملية التنمية وسوق العمل واإللتحاق بالمھنة.


 
 جودة المنھج  :توافر معايير الجودة ) مجموعة من الخصائص والمواصفات والشروط ( في عناصرالمنھج ووجود خريطة المنھج وتصميمه وبنائه قائم على مخرجات التعلم ،والتقييم في ضوء مخرجات
التعلم .
 تعريف مخرجات التعلم (Learning Outcomes) :ھناك تعريفات عديدة لمخرجات التعلم منھا:
 تعريف النظام األوروبي لتحويل الساعات المعتمدة ) (ECTS Users' Guide,2005, P. 47لمخرجاتالتعلم  :ھى عبارات توضح ما ھو متوقع من الطالب معرفته وفھمه وأن يكون قادراً على اظھاره بعد
االنتھاء من عملية التعلم .
 ويمكن تعريفھا في ھذا البحث :بأنھا عبارات تصف ما يجب أن يعرفه ويفھمه الطالب ويكون قادرا ًعلىأدائه والمھارات التي يجب أن يمتلكھا ويتوقع من الطالب تحقيقھا في نھاية دراسته لمقرر دراسي أو
برنامج تعليمي .
 جودة الخريج  :ھي المعارف والمھارات والخبرات التي اكتسبھا الخريج وتؤھله لدخول سوق العملواإللتحاق بالمھنة وقدرته على تحمل المسئولية وحل المشكالت واتخاذ القرارات .
ويمكن أن نشير إلى أن مخرجات التعلم للبرنامج يجب أن تصف المعارف األساسية والمھارات والقيم
واالتجاھات التى من المتوقع أن يكون خريجوا البرنامج قادرين على اظھارھا.


 

أوالً  :المشكالت والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية والمعلمين في
أثناء الخدمة كما يلي -:
 تعريف تحديات العصر :ھي مجموعة من الصعوبات والمستجدات والتطورات العلمية والتكنولوجية والتربوية واإلجتماعية
التي تؤثر على عملية إعداد الطالب بكليات التربية وعلى المعلمين في أثناء الخدمة ويجب مواجھتھا
واتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة لتطوير برامج اإلعداد .
وتتضح تحديات الحاضر والمستقبل من خالل  :الثورة التكنولوجية  ،التطورات المعرفية
والمعلوماتية  ،الديمقراطية  ،المنافسة العالمية  ،االنفجار المعرفي والزيادة السكانية  ،العولمة  ،جودة
التعليم  ،والتنمية المستدامة  ،ويمكن تناولھا وتوضيحھا فيما يلي:


 

 المشكالت والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الطالب بكليات التربية : -1الثورة التكنولوجية وسياسة التنمية البشرية :
 -2ثورة المعلوماتية  ،وسياسة التنمية البشرية :

 .3ثورة الديمقراطية والتنمية البشرية :
 -4تحدى المنافسة العالمية :
 -5انفجار المعرفة والزيادة السكانية وجودة التعليم :
 -6العولمة وتداعياتھا االجتماعية واالقتصادية والسياسية :
 .7التوجه العالمي نحو جودة التعليم :


 

ويمكن تحديد التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه المعلم فيما يلي:
التحديات التي تواجه معلم القرن الحادي والعشرين :
ً
أوال  :التحدي الثقافي .
ثان ًيا  :التنمية المستدامة .
ثال ًثا  :قيادة التغيير في المدرسة والمجتمع .
راب ًعا  :ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .
سا  :تمھين التعليم .
خام ً
سا  :إدارة تكنولوجيا التعليم .
ساد ً


 

ثانيا ً  :خصائص ومھارات المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم :
 خصائص المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم:يحدد الخبراء والمتخصصون أھم خصائص معلم القرن الحادي والعشرين كما يلي :
 مُتفادي المخاطر ) : (The taker Risk الُمتضامن ) : (The Collaborator النموذجي ): (The Model القائد ) : (The Leader المستبصر ) : (The Visionary المتعلم ) : (The Learner‐ المحاور ) : (The Communicator
 -المھيئ ) : ( The Adptor


 

 مھارات القرن الحادي والعشرين:اعتمد مشروع المعھد الوطني السنغافوري لتأھيل المعلمين مھارات القرن الحادي والعشرين حيث تمثلت
المھارات التي ھدف إليھا المركز في:
 مھارات فن التدريس )فن التعليم(. مھارات إدارة البشر. مھارات إدارة الذات. مھارات إدارية وتنظيمية. مھارات التواصل. مھارات التيسير. مھارات تكنولوجية. مھارات التفكر. مھارات االبتكار وروح المبادرة. -مھارات اجتماعية وذكاء وجداني.


 

ثالثا ً  :مخرجات التعلم وتصميم برامج ومناھج إعداد معلم العلوم بكليات التربية:
 تعريف مخرجات التعلم وأھمية وضرورة تحديدھا :إن استخدام مخرجات التعلم لوصف البرامج والمقررات يجعل ما ھو متوقع أن يحققه الطالب من
المعارف والمھارات عند إكمال البرنامج أو المقرر الدراسي واضحا  .وھذا يساعد الطالب أيضا ً على
اختيار البرامج والمقررات والمشاركة بنشاط في التعلم المتمركز على الطالب.
واالتجاھات الحديثة في مجال التعليم تظھر تحوالً من النھج التقليدي المتمركز على المعلم والمحتوى
إلى التعلم المتمركز على المتعلم ومخرجات التعلم .
إن ھذا المدخل البديل يركز على ما يتوقع من الطالب القيام به في نھاية مقرر أو برنامج دراسي .أي ما
يجب أن يعرفه الطالب ويكونوا قادرين على عمله بعد اإلنتھاء من دراسة مقرر أو برنامج معين.
 تعريف مخرجات التعلم :ھي عبارات تصف ما ينبغي أن يعرفه ويفھمه الطالب ويكون قادرا على أدائه والمھارات التي يجب أن
يمتلكھا ويتوقع من الطالب انجازه في نھاية دراسته لمقرر دراسي أو برنامج تعليمي محدد.
وأن مخرجات التعلم يتم تحديدھا لتشمل الجوانب التالية :المعرفة والفھم ،والمھارات العقلية ،والمھارات
المھنية والعملية ،والمھارات العامة والقابلة للنقل.
ولتحديد مخرجات التعلم أھمية كبيرة لكافة األطراف المشاركة في المنظومة التعليمية.
ونتناول فيما يلي أھميتھا لكل من المعلم ،وللطالب ،والمؤسسة التعليمية )مجدي قاسم ،وأحالم الباز،
(7- 6، 2009


 


 أھمية مخرجات التعلم للمعلم :إن صياغة مخرجات تعلم محددة ودقيقة تساعد المعلم على انجاز مھام عديدة منھا :
 تنظيم أعماله بما ييسر اكتساب طالبه لنواتج التعلم المقصودة بعيدا عن العشوائية . تساعد في التركيز على األولويات المھمة بما يتناسب واحتياجات الطالب . اختيار وتحديد محتوى المقرر الدراسي. استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب مخرجات التعلم المقصودة . تحديد األنشطة التعليمية التي تحقق األھداف المنشودة . اختيار أساليب التقويم المناسبة والمالئمة للتحقق من مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم . زيادة فرص اتصال المعلم بزمالئه ومناقشة مخرجات التعلم المستھدفه للطالب بما يحقق رؤيتھا رسالتھا . -التنمية المھنية المستدامة في ضوء نتائج تقويم مخرجات التعلم لدى الطالب.

 أھمية مخرجات التعلم للطالب: تحقيق تعلم أفضل ،حيث تكون جميع جھود اإلدارة بالكلية وجھود أعضاء ھيئة التدريس موجھة الكتسابالطالب نواتج التعلم المقصودة .
 التعلم الذاتي في ضوء أھداف واضحة ومحددة ،فالطالب يتخير األنشطة والمھام وفقا لميوله واستعداداتهلتحقيق ھذه األھداف.
 التعاون النشط بين الطالب وعضو ھيئة التدريس في إطار اكتساب النواتج المقصودة . التقويم الذاتي وتطوير األداء أوال بأول فى ضوء قواعد واضحة محددة . زيادة معدل األداء والمستويات العليا للتفكير فى سبيل انجاز المھام المتوقعة . -زيادة فرص النجاح الكتساب مخرجات التعلم المنشودة .


 

 أھمية مخرجات التعلم للمؤسسة التعليمية : ضمان الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية. توحيد جھود العاملين بالمؤسسة نحو تحقيق أھداف محددة. االطمئنان على تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتھا فى ضوء مخرجات تعلم الطالب. توفير قواعد واضحة للمحاسبية يمكن تطبيقھا على جميع األطراف المعنية. تحديد نقاط القوة وتعزيزھا وتحديد نقاط الضعف وعالجھا فى إطار تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتھا. تكافؤ الفرص بين طالب المؤسسات المتناظرة داخل الدولة وخارجھا . الخصائص الرئيسية للتعليم المتمركز حول مخرجات التعلم :حدد ھاردن ) (Harden, 2002الخصائص الرئيسة للتعليم المتمركز حول المخرجات كما يلي:
 تطوير مخرجات تعلم تكون معرفة بشكل دقيق ومنشورة  ،وھى التى يجب أن تتحقق مع نھاية
البرنامج.
 تصميم المنھج الدراسى واستراتيجيات التعلم وفرص التعلم لضمان تحقيق مخرجات التعلم .
 إجراء عملية تقييم مطابقة لمخرجات التعلم وتقييم الطالب بشكل فردى للتاكد من تحقيقھم
للمخرجات .

 مزايا مخرجات التعلم :أما ) ادم 2004 ،م( )  ( Adam, 2004فيلخص مزايا مخرجات التعلم فى أربعة محاور
رئيسية ھي :تصميم المقرر ،ضمان الجودة  ،الطالب  ،الحراك :

1






 -تصميم المقرر :

 تساعد مخرجات التعلم على :ضمان تناسق المحتوى وطرق التدريس فى المقررات والبرامج.
تصميم المناھج من خالل توضيح مجاالت التداخل بين المقررات والبرامج.
مساعدة مصممى المقررات على تحديد األھداف الرئيسة من المقرر بدقة ومعرفة كيفية إدخال
مكونات المنھج فى المقررات وكيفية إدراج التطور فى التعلم.
تسليط الضوء على العالقة بين التعليم والتعلم والتقويم والمساعدة على تحسين تصميم المقرر
وتحسين تجربة الطالب.
تشجيع التفكير فى التقويم وتطوير معايير التقويم وتطوير أشكال أكثر فعالية.


 

 -2ضمان الجودة :

إن مخرجات التعلم :
 تزيد من الشفافية والقابلية للمقارنة بين المعايير وبين المؤھالت.
 تمتلك مصداقية وفائدة أكبر من المؤھالت التقليدية.
 تلعب دوراً رئيسا ً من خالل العمل كنقاط مرجعية إلنشاء المعايير وتقويمھا.
 -3الطالب:

إن مخرجات التعلم توفر:
 مجموعات شاملة من العبارات توضح ما ينبغى على الطالب تحقيقه بعد دراسة ناجحة.
 معلومات واضحة لمساعدة الطالب فى اختيارھم للمقرر والبرنامج .وھذا يمكن أن يؤدى الى مزيد من التعلم
الفعال.
 معلومات واضحة ألصحاب العمل ومؤسسات التعليم العالى حول االنجازات والخصائص المرتبطة بمؤھالت
معينة.

 .4الحراك:
إن مخرجات التعلم:
 تسھم فى حراك الطالب وتساعدھم فى التعرف على مؤھالتھم.
 تضمن شفافية المؤھالت.
 تبسط عملية تحويل الساعات المعتمدة.
 توفر نموذجا ً موحداً يساعد على تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة وتوليد طرق متعددة داخل وبين
مختلف نظم التربية.


 

 تقويم مخرجات التعلم:يمكن تعريف تقويم مخرجات التعلم بأنه  :ھو عملية إصدار حكم على مستوى اكتساب الطالب لمخرجات
التعلم في  :المعرفة والفھم ،والمھارات العقلية  ،والمھارات المھنية والعملية  ،والمھارات العامة والقابلة للنقل،
وتشخيص جوانب القوة فى أدائه وتدعيمھا وجوانب الضعف وعالجھا.
ويتبين من ھذا التعريف أن تقويم مخرجات التعلم يتطلب:
ً
 توافر مخرجات تعلم محددة ،تمثل محكات ضمان الجودة التي ينبغي أن يصل إليھا الطالب ويكون قادرا علىتحقيقھا.
 توافر مھام أو أدوات تقويم لجمع البيانات والمعلومات الالزمة إلصدار الحكم على مستوى تحقيق الطالبلمخرجات التعلم المستھدفة.
 المقارنة بين المستوى الراھن ألداء الطالب ومخرجات التعلم المنشودة ،وتفسير النتائج ،بھدف اتخاذ قراراتبشأنه.
 شمول عملية تقويم أداء الطالب لكل من التشخيص والعالج والوقاية معا. توافر مقاييس تقدير  rubricsلتقدير مستويات الطالب. -توافر شواھد وأدلة مساندة لألداء.


 

 المعايير القومية األكاديمية :أعدت ھيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد – في ضوء أھداف التعليم العالي -ھذه المعايير التي تتضمن
مواصفات الخريج وما ينبغي أن يكتسبه من معارف ومھارات تؤھل الطالب لعضوية المجتمع ومتطلبات
المھن المستقبلية .وقد تتبنى المؤسسة التعليمية ھذه المعايير أو توفر معاييرھا.
 صياغة مخرجات التعلم:تتبنى المؤسسة التعليمية المعايير القومية األكاديمية المرجعية National Academic
) Reference Standards (NARSوتتضمن ھذه المعايير الحد األدنى من المعارف والمھارات
واالتجاھات التى تمثل المواصفات التى ينبغى أن يكون عليھا الخريج بعد دراسته لبرنامج تعليمى معين.
وتشتق مخرجات التعلم من المعايير األكاديمية ،وتصاغ فى صورة عبارات محددة.
 شروط الصياغة الجيدة لمخرجات التعلم:ينبغى مراعاة شروط عديدة لصياغة مخرجات التعلم من أھمھا:
 -١الوضوح والتحديد
 -٢التركيز على سلوك الطالب وليس المعلم
-٣استخدام أفعال إجرائية قابلة للمالحظة والقياس


 

 مؤشرات مخرجات التعلم الجيدة :مخرجات التعلم الجيدة ھي التي تعكس سلوكيات الطالب ومھاراته بعد انتھائه من دراسة المقررات
الدراسية أو البرنامج التعليمى الذى التحق به .ويجب أن تشتمل ھذه المخرجات على خصائص األھداف
الذكية  SMART Objectivesوھذه الخصائص تتمثل فيما يلى:
 أن تكون محددة : Specific أن تكون قابلة للقياس : Measurable أن تتضمن فعالً نشطا ً :Active أن تكون ذات صلة بالطالب واإلمكانات :Relevantأن تكون ذا وقت محدد :Time – Bound تصنيف مخرجات التعلم:صنف التربويون مخرجات التعلم إلى ثالثة مجاالت رئيسة يقابل كل مجال منھا جانبا من جوانب
الشخصية التى تسعى المنظومة التعليمية إلى بنائھا وتكوينھا لدى الطالب وتتمثل ھذه المجاالت فى:
المجال المعرفى والمجال الوجدانى والمجال النفس حركى.


 

 إرشادات لصياغة مخرجات التعلم المقصودة : اتساق مخرجات التعلم مع المعايير األكاديمية للبرنامج تعاون أعضاء ھيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر فى كتابة مخرجات التعلم المستھدفة. عقد ورش عمل لالتفاق على مخرجات التعلم فى صورتھا النھائية. تكامل مخرجات التعلم للمقررات معا بما يحقق المعايير األكاديمية للبرنامج. قابلية مخرجات التعلم للتحقيق بعد دراسة الطالب للمقرر الدراسي. توافر الموارد الالزمة لتحقيقھا. مخرجات التعلم وتنظيم المنھج :يتضمن المنھج الدراسي عناصر عديدة من أھمھا  :المعايير األكاديمية ،ومخرجات التعلم ،ومحتوى
المنھج /المقررات الدراسية واستراتيجيات تدريسھا ،واألنشطة والوسائل ،وأساليب التقويم.
ويعد المنھج منظومة متكاملة ودينامية ،حيث يتأثر كل عنصر بالعناصر األخرى ويتكامل معھا،
ويتطلب تطوير إحداھا ،تطوير بقية عناصر منظومة المنھج ككل  .لذا تكون عملية تنظيم المنھج
 curriculum alignmentعملية دائرية ،فھى عملية بنائية تكمل بعضھا البعض ،ويتم االتساق بين
عناصرھا.
ويمكن تمثيل ھذه العناصر فى الشكل التالي:


 

المعايير األكاديمية

مخرجات التعلم

التقـــويــــم

محتوى المنھج /
المقررات الدراسية

استراتيجيات التدريس واألنشطة
شكل ) (1عملية تصميم المنھج القائم على مخرجات التعلم


 

 مخرجات التع ّلم الم ّتصلة بالبرنامج :ينبغي أن تكون مخرجات التعلّم قابلة للتقييم  ،وبمعنى آخر ينبغي أن تكون مكتوبة بطريقة تسمح
باختبار ما إذا كان الطالب قد ح ّقق المخرج أم ال .إنّ قواعد صياغة مخرجات التعلّم الم ّتصلة بالبرامج ھي
نفسھا المتصلة بالمقرّ رات .فالتوجيھات العامة للمتخصصين توصي بأن يكون ھناك خمسة إلى عشرة
مخرجات تعلّم للبرنامج ،وباإلضافة إلى ذلك ينبغي االكتفاء بإدراج الح ّد األ دنى من مخرجات التعلّم األ
ساسية.
ومخرجات التعلّم للبرنامج يجب أن تصف المعارف األساسيّة والمھارات والميول التي من المتوقع
أن يكون خريجو البرنامج قادرين على إظھارھا .وعند صياغة مخرجات التعلّم الخاصة بالبرامج ،يقترح
)مون2002 ،م( ) (Moon, 2002أن يكتب نوعان من مخرجات التعلّم .أمّا النوع األوّ ل من
مخرجات التعلّم فيشير إلى تلك المخرجات التي يمكن أن تقيّم أثناء البرنامج ،أي في إطار المقرّ رات
المختلفة .أمّا النوع الثاني من مخرجات التعلّم فقد ال يت ّم تقييمھا و لك ّنھا قد تعطي مؤشرا أل صحاب العمل
والمھن على مستوى األداء العملي الذي سيتميّز به الخرّ يجون عند إكمال البرنامج .إنّ ھذه المخرجات
)الطموحة( أو )المرغوب فيھا ( تشير إلى ما يمكن أن يح ّققه طالب ذو مستوى جيّد عند إكمال البرنامج.
وعند صياغة مخرجات التعلّم الخاصة بالبرنامج ،من المستحسن أن ال يت ّم ببساطة تجميع ك ّل
مخرجات التعلّم الخاصة بالمقرّ رات ووضعھا في البرنامج  .إنّ البرنامج في الواقع ھو أكبر من مجموع
وحداته التدريسية.


 

ويمكن توضيح تصميم البرنامج وعالقته بتصميم المنھج أو المقرر باستخدام مدخل مخرجات التعلم
من خالل مقرر طرق تدريس العلوم كما يلي:
 المعايير األكاديمية للبرنامج. أھداف البرنامج. مخرجات التعلم للبرنامج. أھداف المنھج أو المقرر. مخرجات التعلم للمقرر. محتوى المقرر الدراسي. استراتيجيات التدريس واألنشطة. طرق وأساليب التقويم.ونشير إلى أن مجاالت مخرجات التعلم ھي :المعرفة والفھم ،ومجال المھارات العقلية ،ومجال
المھارات المھنية والعملية ،ومجال المھارات العامة والقابلة للنقل .
ويمكن توضيح عملية التصميم القائم على مخرجات التعلم )في مجال المعرفة والفھم ،ومجال المھارات
العقلية( كما يلي:

(  ) :
  
 

ﻏﺎﻳﺎت أو أﻫداف اﻟﻣﻘرر ) :أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻸﻫداف(:

ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻘرر إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ :
 -1ﻓﻬم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘرر طرق ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم وﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘرر واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻠم.
 -2اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ إﻋداد دروس وﻓﻘﺎً ﻟطرق اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﻣﻘرر ):(ILOs
(A) Knowledge and Understanding
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم
:
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻘرر )(CILOsﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ )  ( PILOsﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﻔﻬم
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘرر ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﺳﻳﻛون اﻟﺧرﻳﺞ ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ:
ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ أن:
 - a2ﻳﺧﺗﺎر طراﺋق وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟدرس
 A-4اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت
 - a3ﻳﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ
وأﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗدرﻳس واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺻف

(  ) :
  
 

(B) Intellectual Skills:
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
ﺗﺣدﻳد ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻘرر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳس واﻟﺗﻘوﻳم
طرق اﻟﺗﻘوﻳم
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳس
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻘرر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم
ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫذا اﻟﻣﻘرر ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ:
وﺗﻘﻳﻳم اﻟزﻣﻼء
ﺧراﺋط اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم
 -a1يتعرف ويفھم طرق ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 - a2ﻳﺧﺗﺎر طراﺋق وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟدرس
 - a3ﻳﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طراﺋق اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺻف
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عقد لقاءات مستمرة بين أساتذة كليات التربية والموجھين والمشرفين التربويين والمعلمين لتعرف
اإلحتياجات الفعلية للطالب بكليات التربية ومخرجات التعلم .
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عقد لقاءات مستمرة وورش عمل ألساتذة كليات التربية والموجھين والمشرفين التربويين
والمعلمين لتعرف خطوات تصميم البرامج والمناھج والمقررات الدراسية باستخدام مدخل مخرجات
التعلم .
إعادة النظر في برامج إعداد معلم العلوم الحالي بكليات التربية بما يتناسب ومعايير الجودة المحلية
والعالمية في ضوء االتجاھات التربوية الحديثة ومدخل مخرجات التعلم.
أھمية اعتماد معايير الجودة الشاملة في برامج إعداد المعلم بجميع التخصصات العلمية واألدبية في
كليات التربية.
دعم االتجاھات الحديثة وااليجابية لدى المعلمين وأعضاء ھيئة التدريس معا من أجل التعلم الذاتي
وتحقيق التنمية المھنية المستدامة والجودة الشاملة.
تطويع االمكانات البشرية والمادية والتجھيزات والمراكز والوحدات اإللكترونية الموجودة داخل
الكلية والجامعة لصالح إعداد المعلمين والتنمية المھنية المستدامة للمعلمين والجودة الشاملة لكليات
التربية.
العمل على توفير تقنيات التعليم المناسبة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ( ICT
والتعليم اإللكتروني والتعلم القائم على الويب والتعليم عن بعد والفيديو كونفرانس في تصميم
البرامج والمناھج الدراسية والبرامج التدريبية والتدريس والتعلم واألنشطة وأساليب التقويم
واالمتحانات للطالب أثناء اإلعداد والتدريب بكليات التربية.
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