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قسم ات مقر ا م تقو وطر ا س تد اتيجيات واس التعلم مخرجات جودة م رتقو ق ر
معاي ضوء سالمية سعود بن محمد مام بجامعة س التد وطر راملنا ق

)NCAAA(  

ي ال ع بن يم إبرا بن   خالد

سقسم التد وطر راملنا بية،ق ال سالميةلية سعود بن محمد مام جامعة ،.  

ي و لك يد   com.hotmail@kaltrk: ال

ص   :البحثم

ـ ا م تقو وطر سيھ تد اتيجيات واس التعلم مخرجات جودة م تقو إ ا ا البحث قدف ر

ـذا ولتحقيـق سـالمية، سعود بن محمد مام بجامعة س التد وطر املنا قسم ات رمقر ق ر

ـــدف مخرجـــات ال ـــودة مـــة الال باملعـــاي قائمـــة نـــاء ب وذلـــك الوصـــفي املـــن الباحـــث زاســـتخدم

ضــوء ــ ــا م تقو وطــر ا ــس تد اتيجيات واســ قالــتعلم عتمــاد ر و م التقــو الــوط املركــز معــاي

ــ) 36(تــضمنت) NCAAA(ــادي مجــاالت ثالثــة ــ ا معيــا
ً
مخرجـــات : ر صــياغة جــودة معــاي

ا وعــــــدد ا،) 18(الــــــتعلم معيــــــا
ً
ا ر وعــــــدد س التــــــد اتيجيات اســــــ اختيــــــار ،) 10(رومعــــــاي معــــــاي

ا وعـدد م التقــو طــر تحديــد ،) 8(قومعـاي تحليــل معــاي بطاقــة بنــاء تــم املعـاي ــذه ضــوء ــ و

أن يمحتــــو النتــــائج ــــرت وأظ ات، املقــــر علــــم مخرجــــات ــــ املعــــاي ــــذه تــــوافر مــــستو رلتقيــــيم ى

جــــاءمــــس املعــــاي ــــذه تــــوافر الثالــــث ىتو املجــــال ــــ و متوســــطة جــــة بد ي والثــــا و املجــــال رــــ ل

متوســطة، جــة بد الثالثــة املجــاالت ــ التــوافر مــستو وجــاء مقبولــة، جــة ربد تــم ىر ذلــك ضــوء ــ و

وتحديـــد ا ـــس تد اتيجيات اســـ اختيـــار و الـــتعلم مخرجـــات صـــياغة ر لتطـــو ح ـــ مق تـــصو رتقـــديم ر

م تقو املناسبةقطر حات واملق التوصيات تقديم إ البحث وانت   .ا،

املفتاحية لمات معاي: ال اتيجيات، اس التعلم، مخرجات   ).NCAAA(جودة،
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Evaluating the quality of learning outcomes, teaching strategies 
and methods of evaluating them in the courses of the Department 

of Curricula and Teaching Methods at Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University in the light of (NCAAA) standards 

Khaled bin Ibrahim bin Ali Al Turki 
Department of Curricula and Teaching Methods, College of 
Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: kaltrk@hotmail.com 
ABSTRACT 
The current research aimed to evaluate the quality of learning 
outcomes, teaching strategies and methods of evaluation in the syllabi 
of the Department of Curriculum and Instruction at Imam Mohammad 
bin Saud Islamic University. To meet this end, the researcher made 
use of the descriptive approach by designing a list of the necessary 
standards for the quality of learning outcomes, teaching strategies and 
methods of evaluating them in light of The National Center of 
Academic Accreditation and Evaluation (NCAAA) standards. The list 
included (36) standards in three areas: the quality standards for 
formulating learning outcomes, which are (18) standards, and quality 
standards for selecting teaching strategies, which are (10) standards, 
and quality standards for determining evaluation methods, which are 
(8) standards. In light of the standards, a content analysis form was 
constructed to assess the level of availability of these standards in the 
course learning outcomes, and the results showed that the level of 
availability of these standards was in the first and second domains 
with a medium degree in the third domain with an acceptable degree. 
The level of availability in the three domains was of a medium degree. 
In light of this, a suggested proposal was presented to develop the 
formulation of learning outcomes, the selection of strategies for 
teaching them, and to determine methods for their evaluation. The 
research ended with providing appropriate recommendations. 
Keywords: Quality, Learning Outcomes, Strategies, (NCAAA) 
Standards. 
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  :مقدمة

ــــ املح املــــستو ـــ ع ــــام ا التعلــــيم ـــا وم ا ا مــــستو افــــة ب التعليميـــة املؤســــسات ىـــس
النـــواتج لتحقــق ـــا ا ومقر اديميــة امج ـــ ال كفــاءة ـــ متقدمــة ات مـــستو تحقيــق ـــ إ روالعــال

امل ـــ إ للوصـــو ا وتخصـــصا ا ا مـــستو افـــة ب امج ـــ ال ـــذه ملخرجـــات واملأمولـــة نافـــسةلاملتوقعــة
اتيجية س ا خطط ضوء ا داف أ وتحقيق العمل، سو متطلبات   .قوتحقيق

مـة امل افد الر م أ أحد ا و اديمية امج ال د تجو عمليات مؤخرا الكب تمام ر ووظ
ً

ــــ ع تقــــوم التعلـــيم فجــــودة ، املـــأمو للمــــستو ــــا تقـــاء و العــــا التعلـــيم مخرجــــات ن للتحـــس ى ر
التعليميـــة،ســـت املؤســـسة حددتـــھ الـــذي ـــدف لل املالئمـــة املخرجـــات تحقيـــق ـــ تقـــان و ة رمرا

قاعـــات داخـــل الـــتعلم مخرجـــات م تقـــو ـــا عاتق ـــ ع يقـــع العـــا التعلـــيم مؤســـسات فـــإن التـــا و
القــرار اب ــ ا ــ إ النتــائج عــن ر التقــا فــع و ــا ج وخا اســة رالد ر الــستار،. (رر  ,Ross))  2008عبــد

Young, & Sturts ,2012) 

وأولـــسن  و ســـ ــش أصـــبحتScholl & Olsen (2014) لو املؤســـسات ـــذه أن ــ إ كـــذلك
الـــدائم تمــام توجيـــھ خــالل مــن ـــا ظائف و ــا ا أولو بفحـــص مــ وقــت أي مـــن ــ أك ومطالبــة

الطالب علم مخرجات وقياس ية للمحاس املسبو   .قغ

املــــدخالت محــــصلة ــــ الــــتعلم مخرجــــات عــــد ــــسو و التعليميــــة، املنظومــــة ــــ والعمليــــات
ل ـــش تختلـــف ال ـــا أ إال فـــات التعر عـــدد مـــن ـــالرغم و الـــتعلم، بنـــواتج دبيـــات عـــض حـــسب

ومـو جوسـلينج حـسب فتعـرف ، ـ ةGosling & Moon (2001, p19)نكب عبـا الـتعلم مخـرج رأن
قــاد ــو ي ســوف ومــا مــھ وف معرفتــھ املــتعلم مــن متوقــع ــو مــا ــ رتو ايــةن ــ بــھ القيــام ــ ع ا

ً

التعلم ذلك ار إظ يتم أن يجب وكيف التعلم من ة   .ف

يدي     كي ش ع) 2013(و ك ال من بدال الطالب حققھ ما ع تركز التعلم مخرجات أن إ
ً

جـاء ولذا ، عل شاط اية ه ا إظ الطالب ستطيع ما ع كذلك وتركز لھ، سھ تد تم رما ر
الــشاملةت التنميــة تحقــق ــ ال ساســية ــائز الر مــن عــد الــذي الــتعلم مخرجــات بجــودة مــام

املخرجــات ــذه تبــاط ا ومــدى ره، وتطــو نھ تحــس أجــل مــن التعلــيم جــودة مــستو ــ ع كــم روا ى
س وديمــا ــ كي مــن ــل ــش الــسياق ــذا ــ و العمــل، ســو ربحاجــات  Kenny & Demarrisق

انـــة(2012) ي) 2011(ووالطر ــــساعد) 2019(والقحطـــا دقيـــق ل ــــش املخرجـــات تحديـــد أن ــــ إ
ــذه مفــردات مناســبة مــدى مــن والتحقــق بدقــة ا ــداف أ تحديــد ــ اســية الد ات املقــر رمــصم ر

ا مخرجا وضبط ا داف أ لتحقيق ات   .راملقر

التقــد مـدى تقيــيم ـا خالل مــن يمكـن ومعــاي ملؤشـرات وفقــا يـتم امعــات ا عمـل ر تطـو إن
ً

م
املخرجــات ألن ــة؛ التنمو باملتطلبــات الوفــاء ــ ع ا وقــد املخرجــات ــذه كفــاءة ــ تحققــھ رالــذي
ـــشطة أ ة ـــ وا ة بـــصو عكـــس ـــ ال ـــ و ـــا، وجود مـــن ساســـية الغايـــة ـــ امعـــة ل ائيـــة رال
خــالل مــن يمكـن الــذي العلميــة قـسام داخــل داء ومــستو ـا، داخل العمــل وأســاليب ـرامج ىو

ا قسامجود ذه جودة ع كم   .ا

إصـــدار ـــا خالل مـــن يمكـــن علميـــة أســـس ـــ ع تقـــوم ـــة وممن منظمـــة عمليـــة م التقـــو عـــد و
إجــراءات التخــاذ ــدف محــددة وخطــوات إجــراءات وفــق وتــتم التعلــيم، إصــالح أجــل مــن ــام أح

داف ا تتحقق مناسب ل ش املخرجات ذه بصياغة مرتبطة ة ر وتطو التعليميةعالجية
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واملخرجـــات ـــداف بمراجعـــة ذلـــك ـــرتبط و املناســـبة، ـــسية التد اتيجيات ســـ ـــا ف روتوظـــف
س والتــد الــتعلم ــ عملي وتوجيــھ ــا ومعا والــضعف القــوة نــوا وتحديــد ا عــديل و راملتوقعــة

فاع ــــادة ايـــة ال ــــ ليــــتم املخرجـــات ــــذه م تقــــو نتـــائج ضــــوء ــــ الراجعـــة التغذيــــة ليــــةزوتقـــديم
والقسم لية لل العلمية انة بامل تقاء و ادي نامج يـع،. (رال والر ي) (2012العتي القحطـا

، عس   )2018يوفاطمة

عـام  ـ العـا الـتعلم مخرجـات لقيـاس الـوط ع املـشر إطـالق ــ2011وتـم ع التعـرف ـدف
وذلـــك ليـــة و وميـــة ا ليـــات وال امعـــات ا ـــ خر ــــلىمـــستو ل الـــتعلم مخرجـــات بتحديـــد

العمليــــــة يــــــاة ا ــــــ الوظيفيــــــة الكفــــــاءة لتحديــــــد ــــــة املطلو ات ــــــا وامل ــــــ. (رتخــــــصص العــــــساف لي
،) ( 2011والصرايرة، عس وفاطمة ي   )2018يالقحطا

أن  ــــدف الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ ــــادي عتمــــاد و ــــودة ا نظــــام إطــــالق وجــــاء
التعلــــــي جــــــودة ــــــو الـــــــوطنت طــــــار حــــــو تمحــــــو و العامليــــــة، املعــــــاي ـــــــ ألع ة مــــــساو العــــــا لم ر

الت، جميـع للمؤ ـ الـسعودية يـة العر اململكـة ـ الـتعلم نـواتج معـاي ـساق ا إ كذلك دف و
تمـــنح ـــ ال العامليـــة املعـــاي مـــع املعـــاي ـــذه ـــ ـــافؤ الت تحقيـــق ـــ إ باإلضـــافة التعلـــيم مؤســـسات

امل ادات عمليـــاتالـــش ـــ املؤســـسات ـــا شد ـــس ـــ ال املرجعيـــة نـــة املقا خـــالل مـــن ـــتم و رماثلـــة،
محـــددة ومعـــاي ـــات بمحا نــة واملقا داء قيـــاس عمليـــة فــالتقييم والتخطـــيط، الذاتيـــة اســة رالد ر

ن، ســياق ــ لقيــاس تطبــق ــام امل مــن ــا وغ ات ختبــا ــ الطــالب أداء بتقيــيم مــرتبط ما رأحــد
نــــــواتج داخـــــــلتحقيــــــق الــــــتعلم عناصــــــر أداء جــــــودة بقيــــــاس مــــــرتبط ي والثــــــا دفة، املــــــس الــــــتعلم

التعليمية م،. (املؤسسة للتقو الوطنية يئة   ).2009ال

از       و ميد وعبدا ف عا ش يو املعاي) 2018(ر من مجموعة التعليم ودة ا أن إ
التعليميــة العمليــة ــ تتــوافر أن البــد ــ ال ــصائص ــووا لت ــا، ومخرجا ــا وعمليا ا نبمــدخال

خــــــــالل ملبيــــــــة مــــــــن املعــــــــاي ــــــــذه وتتحقــــــــق ن، املتعلمــــــــ غبــــــــات و ومتطلباتــــــــھ املجتمــــــــع راجــــــــات
سـو ـ للـدخو ة ـشر ال ات القـد وإعـداد ة ـشر وال املادية العناصر ميع الفعال قستخدام ل ر

إل امليــة ت قـــة بطر العالقــة ذات ــات ا افـــة ام ــ وال دفةالعمــل، املـــس النوعيــة النقلـــة حــداث
إ العاملية لللوصو   . التنافسية

ـــداف لتحقـــق ـــا مخرجا صـــياغة ن تحـــس ـــو اديميـــة امج ـــ ال إليـــھ ـــس مـــا ـــم أ إن
فـــإن لـــذا برنـــامج أي مـــن املـــستفيدين ضـــا تحقـــق ـــ ال املأمولـــة ـــودة ا ـــ إ الوصـــو ـــ راملرجـــوة ل

عود عليمية مؤسسة أي ننجاح وآخـر ف عا ش لذا ا، مخرجا وتم جودة وإ ألن) 2018(ر
ــودة ا ن قــضية بــ التنــافس ظــل ــ والعــال ــ املح الــصعيد ــ ع خاصــة ميــة أ ذات أصــبحت

غبــات وإشــباع ـدمات ا تقــديم ــ العـالم ا د ــش ــ ال ة ـ الكب ات ــ التغ حــداث و راملؤسـسات
ـــاليف؛ الت وخفـــض يجعـــل املــستفيدين ذاتممـــا اتيجية اســـ عمليـــة مخرجـــات بجـــودة تمــام

ليفــة ا ــذكر و املــستمر، ن التحــس ــ إ الوصــو ــ ن املعنيــ لــدى بــالغ تمــام ص2005(لا ،187 (
م"أن تحقيـــــق التقــــو ـــــ النجــــاح مـــــدى ــــ ع التعـــــرف ا بواســـــط يمكــــن ـــــ ال ساســــية الوســـــيلة

ا داف يحقق بما ا تحسي بقصد التعليمية   ".ملرجوةداف

اســـــات الد عـــــددت ـــــا تقييم أو ـــــا تحقق جـــــة د أو ـــــا بنا ـــــ املخرجـــــات ـــــذه م تقـــــو ميـــــة روأل ر
يـــــــدي كي فقــــــدم انــــــب، ا ـــــــذا ــــــ دبيــــــات عــــــام) 2013(و لـــــــصياغة2007ــــــ تطبيقيــــــا دلـــــــيال

ً ً



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د
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العــــا التعلـــيم ة ا بـــو اســـات والد البحـــوث مركـــز ـــ ترجمتـــھ تـــم ا واســـتخدام الـــتعلم رمخرجـــات زر
بقاسا(

ً
وغالـب)  الـسبع سعاد اسة د اسات الد ومن السعودية، ية العر اململكة حاليا رالتعليم ر

عبــــده ــــودة) 2010(وســــماح ا معــــاي ضــــوء ــــ يــــة العر اللغــــة معلــــم إعــــداد بــــرامج قومــــت ــــ ال
ي القحطــا اســة د ــا م بــا وقر رالــشاملة،

ً
اللغــة) 2019( برنــامج ات مقــر علــم مخرجــات م تقــو رــ

يـ ـالعر الع ــا ثر اســة ود للتخــصص، الـتعلم مخرجــات ضــوء ــ بــرامج)2015(رة قومــت ــ ال ،
املــــــسعودي ــــــة حو اســـــة ود طيبــــــة، جامعــــــة ـــــ العمليــــــة بيـــــة رال مواصــــــفات) 2013(ر تحديــــــد ـــــ

اســــات الد ــــذه توصــــيات ــــ و والتخطــــيط، ــــة بو ال ة دا قــــسم ــــد لتجو التعليميــــة راملخرجــــات ر
أ ـــ ع التأكيـــد يـــتم ـــا الراجعـــةوغ التغذيـــة وتقـــديم ـــا م وتقو املخرجـــات ـــد بتجو العنايـــة ميـــة

املخرجـــــــات ـــــــذه ـــــــط ـــــــو و ـــــــم م بجانـــــــب تمـــــــام قلـــــــة ـــــــظ ي أنـــــــھ إال ا، بـــــــصياغ ن تمـــــــ رللم
ــــذه تحقــــق مــــن للتأكــــد مناســــبة م تقــــو طــــر وتــــوف ــــا لتحقيق ــــس ــــسية تد اتيجيات قباســــ ر

و نامج ال مخرجات تحقق التا و يحـاواملخرجات، مـا ـو و ـا، ل ـ ت ي ـ ال التعليمية لاملؤسسة
استھ د ا ا   .رالبحث

البحث لة   :مش

ليــتم الطالــب، حـو املتمركــز التعلــيم نحـو تجــاه ميــة أ ديثـة ا العامليــة ــات تجا لتؤكـد
الـتعلم، بمخرجـات تمـام جـاء التـا و ، مقـر ـل ايـة ـ الطـالب بـھ يقـوم أن يمكن ما رتوقع

، ــــــام ا التعلــــــيم جــــــودة لــــــضمان ا محــــــو وأصــــــبحت
ً
اختيــــــار ر ــــــ ع الــــــتعلم مخرجــــــات ــــــساعد و

املناسبة م التقو وأدوات س التد طرائق   .رأساليب

قــــا مؤ أمـــرا عـــد امعـــات ا ـــ الطلبـــة ات مــــستو ضـــعف أن إال تمـــام ـــذا مـــن ـــالرغم و
ً

ر
ـــــ ــــودة ا ضـــــبط وأصـــــبح التعليميــــة، واملؤســـــسات ن ــــاديمي مـــــنلأل العـــــا التعلــــيم مؤســـــسات

مؤســسية إجـراءات س تأسـ يتطلـب ـذا و ـا، ا ومقر امعيــة ا امج ـ ال جـودة ـ ع املعينـة رمـو ر
املواصـــــفات تحقـــــق امج ــــ ال ـــــذه ل املخرجـــــات أن مــــن وتتأكـــــد التعليميـــــة العمليــــة تراقـــــب منظمــــة

ة ، ( (Kecetep & Ozcan, 2014).املطلو ك ي،) (2003ا   )2019القحطا

الـــسعودية  يـــة العر باململكــة ب والتـــد التعلـــيم م تقــو يئـــة و التعلـــيم ة ا و تمــام ا جـــاء رلــذا ر ز
ـو مـا ـا م وأ املؤسـسات مـن عـدد ـ ـام ا التعلـيم جـودة ضـبط أجـل مـن التعلم بمخرجات
م للتقـــو الـــوط املركـــز ب والتـــد التعلـــيم م تقـــو يئـــة تحـــت ثـــق ن و ، ـــام ا بـــالتعليم رمـــرتبط

ـــــاديو طـــــارNCAAAعتمــــاد مـــــع ا ــــساق با ـــــسم ت الـــــتعلم ملخرجــــات ا إطـــــا وضـــــع والــــذي
ً
ر

الثالثــة مجاالتـھ ــ الت للمــؤ اتيجيات: الـوط اســ ــساق وا والقــيم، ات، ـا وامل ــم، والف راملعرفــة
أي مخرجـــات ـــ ـــا توافر يجـــب ـــ ال املعـــاي م كـــأ املخرجـــات ـــذه مـــع م التقـــو وطـــر س قالتـــد ر

اديبرنا لالعتماد يتقدم علي   .مج

وفـــق م التقـــو عمليـــة ـــ أساســـيا منطلقـــا عـــد لية املـــسؤ مبـــدأ ـــز عز و املـــستمر ن التحـــس إن
ً ً

و
التعليميـــة، املؤســـسات داخـــل داء مـــستو مـــن ترفـــع محـــددة جـــودة إشـــراك ىمعـــاي ذلـــك ومـــن

واعت م التقـو عمليـة ـ ـة بو ال املؤسـسة ـ ن العـامل التعلـيمجميع جـودة ومؤشـرات معـاي مـاد
ا صــــــياغ ــــــ املخرجــــــات ــــــذه ن وتحــــــس ضــــــبط ــــــ ــــــم امل الــــــدو اك وإد املخرجــــــات، خــــــالل رمــــــن ر

ـــــــادي نـــــــامج ال بمخرجـــــــات ـــــــا تباط وا ـــــــا م تقو وطـــــــر ا ـــــــس تد اتيجيات رواســـــــ واملؤســـــــسة قر
التنمية متطلبات تحقيق التا و   .التعليمية،
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تمــــام  جــــاء نــــا ــــومـــن امج ــــ وال املؤســــ عتمــــاد و ـــودة ا أنظمــــة دعــــم ــــ إ اجـــة وا
متطلبـــات وفــق الــتعلم مخرجــات خــالل مــن ا ــداف أ تحقيــق ــ ا تقــدم مــدى م وتقــو امعــات ا

ــــادي محــــددة عتمــــاد و م التقــــو الــــوط املركــــز ا ــــNCAAAحــــدد املختــــصة ــــة ا ــــو و
وتقـ العتمــاد الـسعودية يـة العر الــشاملةاململكـة التنميـة ـ ا م ومـسا ــا كفاء لرفـع امج ـ ال م و

  .اململكة

خ         بتـــا الـــصادر اململكـــة ـــ ديـــد ا امعـــات ا نظـــام ظـــل ـــ مـــھ2/3/1441رو لوا مـــن زوالـــذي
ـ ع امعات ا ومـن لحصو ـة، املطلو ـودة ا لتحقيـق امج ـ ال ـذه واعتمـاد املؤسـ عتمـاد

ب أي جـودة ونــات م ـم ـأ علي نــامج رنــامج ال ـذا مخرجــات ن تحـس ا ــو وإعــداد ا صــياغ ـ
الثالثـــــة بمجاالتــــھ الت للمـــــؤ الـــــوط طـــــار مـــــع ا ــــساق والقـــــيم،: وا ات، ـــــا وامل ـــــم، والف راملعرفـــــة

طــر تحديــد يــتم ذلــك ضــوء ــ و املخرجــات ــذه تحقــق مناســبة ــسية تد اتيجيات اســ قواختيـار ر
املخرجات ذه م   .تقو

ـ      البق اسـة كد الـتعلم مخرجات د لتجو التوصية من السابقة اسات الد أكدتھ ما ضوء رو ر
يـــــــع)2013( والر ـــــــ العتي اســـــــة ود الـــــــرميح)2012(ر، ـــــــشائر اســــــــة ود ف)2020(ر، عــــــــا اســـــــة ود ر، ر

ن ومــــــــشاركتھ) 2018(ووآخــــــــر وتخصــــــــصھ، الباحــــــــث تمــــــــام ا ضــــــــوء ــــــــ و ــــــــا، ب وغ التــــــــد رــــــــ
جــودة مجــال ــ ات ـشا س اديميــةرو امج ــ ال مــن عــدد ومراجعــة اديميــة امج ــ ال واعتمــاد

ــــــ الــــــضعف ومالحظتــــــھ ــــــا، ا ومقر امج ــــــ ال ــــــذه مخرجــــــات ــــــ ع عتمــــــاد متطلبــــــات روتطبيــــــق
الثالثة وانب ـا ا ل املناسـبة ـسية التد اتيجيات س اختيار و املخرجات وتحديـد رصياغة

املخر ذه لقياس م التقو يقطر ميدا ببحث القيام مية أ يؤكد مما ـذه جات، أحـد مباشر
س التــد اتيجيات اسـ واختيـار الــصياغة ـودة مـة الال باملعــاي قائمـة نـاء ب القيــام عـد امج ـ رال ز

ثــم م، التقـو طــر فالبحــث قوتحديـد ــم، امل انـب ا ــذا ر تطـو ــ يفيــد ح ـ مق تــصو ـ إ ــاء رن
م تقـــــو ـــــ إ ـــــس ـــــا ــــــا ـــــا م تقو وطـــــر ا ـــــس تد اتيجيات واســـــ الـــــتعلم مخرجـــــات قجـــــودة ر

معـاي ضـوء سالمية سعود بن محمد مام بجامعة س التد وطر املنا قسم ات رمقر ق ر
)NCAAA.(  

البحث   :أسئلة

طـر-  وتحديـد ا ـس تد اتيجيات اسـ واختيـار ات املقر علم مخرجات صياغة جودة معاي قما ر ر
ــ ــا م ضـــوءتقو ــ ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعـــة س التــد وطــر املنــا رقــسم ق

  ؟)NCAAA(معاي

وتحديـد- ا ـس تد اتيجيات اسـ واختيار التعلم مخرجات صياغة جودة معاي توافر مستو رما ى
ســــــعود بـــــن محمــــــد مـــــام بجامعــــــة س التـــــد وطــــــر املنـــــا قــــــسم ات مقـــــر ــــــ ـــــا م تقو رطـــــر ق رق

معايسالمية   ؟)NCAAA(ضوء

ا- ــــس تد اتيجيات اســــ واختيــــار الــــتعلم مخرجــــات صــــياغة جــــودة ر لتطــــو ح ــــ املق التــــصو رمــــا ر
بــــن محمــــد مــــام بجامعــــة س التــــد وطــــر املنــــا قــــسم ات مقــــر ــــ ــــا م تقو طــــر روتحديــــد ق رق

معاي ضوء سالمية   ؟)NCAAA(سعود

  



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د
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البحث داف   :أ

جـــود-  ملعـــاي قائمـــة ابنـــاء ــــس تد اتيجيات اســـ واختيـــار ات املقـــر الـــتعلم مخرجــــات صـــياغة رة ر
ســــــعود بــــــن محمــــــد مــــــام بجامعـــــة س التــــــد وطــــــر املنــــــا قـــــسم ــــــ ــــــا م تقو طــــــر روتحديـــــد ق ق

معاي ضوء   )NCAAA(سالمية

ا- ــــس تد اتيجيات اســـ واختيـــار الـــتعلم مخرجـــات صــــياغة جـــودة معـــاي تـــوافر مـــستو رتقيـــيم ى
طر سـعودقوتحديد بـن محمـد مـام بجامعة س التد وطر املنا قسم ات مقر ا م رتقو ق ر

معاي ضوء   )NCAAA(سالمية

ا- ـــس تد اتيجيات اســـ واختيـــار الـــتعلم مخرجـــات صـــياغة جـــودة ر لتطـــو ح ـــ املق تـــصو رتقـــديم ر
محمـد مـام بجامعة س التد وطر املنا قسم ات مقر ا م تقو طر روتحديد ق سـعودرق بـن

معاي ضوء   )NCAAA(سالمية

البحث مية   :أ

أنھ ا ا البحث مية أ ثمل   :ت

اتيجيات - اســـــ واختيـــــار ات املقـــــر علـــــم مخرجـــــات لـــــصياغة مـــــة الال باملعـــــاي قائمـــــة ريقـــــدم ز
بــــــــالتخطط ن واملعنيــــــــ س التــــــــد يئــــــــة أعــــــــضاء تفيــــــــد ــــــــا م تقو طــــــــر وتحديــــــــد ا ــــــــس رتد قر

م وتقو امعية ا ات  .ارللمقر

علــم - مخرجــات ــ ع كــم ا خــالل مــن يمكــن محــددة معــاي ضــوء ــ ميــة تقو أداة يقــدم
ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار ات قاملقر ر  .ر

اتيجيات - اســــــ واختيـــــار املخرجـــــات صـــــياغة جـــــودة ر تطـــــو ـــــ يفيـــــد حـــــا مق ا تـــــصو يقـــــدم
ً ً

ر
تحليلية نتائج ضوء ا م تقو طر وتحديد ا س قتد امجر ال ذه أحد من  .لنموذج

بجـــودة - العنايـــة ميـــة أل م نظـــر لفـــت خـــالل مـــن ات املقـــر جـــودة ـــ ن للبـــاحث نافـــذة ريفــتح
م التقـــو قـــة طر وتحديـــد املناســبة س التـــد اتيجية اســـ اختيــار وجـــودة للمخـــرج رالــصياغة

ذلك من املناسب حو م ا تصو تقديم أو مية تقو بحوث إجراء خالل لمن  .ر

املع - جــودةــساعد ــ ع كــم ل ــة املطلو العنايــة بجوانــب ات واملقــر امج ــ ال م تقــو ــ ن رنيــ
ادي عتماد و م للتقو الوط املركز متطلبات وفق امج   ).(NCAAAال

البحث   :حدود

التالية دود ا البحث م   :يل

املوضـوعية - ـدود مـا: ا بجامعـة س التـد وطـر املنـا قـسم ات مقـر علـم رمخرجـات ق مر
ــــــــام ا العـــــــام ـــــــ املعتمـــــــدة ات املقـــــــر توصـــــــيفات وفـــــــق ســـــــالمية ســـــــعود بـــــــن رمحمـــــــد

ا1440/1441 ــــس تد اتيجيات اســــ واختيــــار الــــتعلم مخرجـــات صــــياغة جــــودة ومعــــاي رــــ،
ادي عتماد و م للتقو الوط املركز معاي وفق ا م تقو طر ) (NCAAAقوتحديد

الب ا إل ت ي ال اداة ا  .حث
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انية - امل دود اض: ا الر بمدينة سالمية سعود بن محمد مام  .جامعة

الزمانية - دود ام: ا ا العام خالل البحث   .ـ1440/1441تم

البحث ات   :مصط

م والبنــدر: التقــو طعيمــة ص2004(يعرفــھ ا" بأنــھ) 71، بواســط يــتم ــ ال جــراءات مجموعــة
مـــش أو بفـــرد بيانـــات بأســـلوبجمـــع البيانـــات ـــذه اســـة ود معينـــة، علميـــة مـــادة أو رة ظـــا أو ع رر و

معينة ات قرا اتخاذ أجل من سلفا محددة داف أ تحقيق مدى من للتأكد رعل
ً

"  

الـتعلم ـا: مخرجـات ـاECTS Users Guide (2005, p. 47)عرف متوقـع"بأ ـو مـا ـ تو ات رعبـا
ا قاد و ي أن أو مھ، وف معرفتھ الطالب من
ً
ر التعلمن عملية عد ه ا إظ   ".رع

إجرائيـــــا الـــــتعلم مخرجـــــات جـــــودة م بتقـــــو قـــــصد و
ً

ومراجعـــــة:  وتحليـــــل مـــــع ـــــ م أســـــلوب
ســـعود بـــن محمـــد مـــام بجامعـــة بيـــة ال ليـــة ب س التـــد وطـــر املنـــا قـــسم ات مقـــر رمحتـــو ق رى

ـــ و املخرجـــات ـــذه صـــياغة ـــ والـــضعف القـــوة نقـــاط مـــستو عـــرف ـــدف اختيـــارىســـالمية
ا وتحسي ا ر لتطو ح مق بتصو ج ر ل ا م تقو وطر ا س تد اتيجيات راس و ق   . ر

عـــام): NCAAA(معــاي ــ ت صــد وثيقــة ـــ العليــا اســات الد امج ــ ل املعتمـــدة املعــاي رــ 2019ر
ــادي عتمــاد و م للتقــو الــوط املركــز واعتمـــاد)(NCAAAمــن م بتقــو املعنيــة ــة ا ــ و ،

ليةامل و ا م ومية ا العا التعليم ملرحلة اديمية امج وال   .ؤسسات

البحث    :أدبيات

النظر-أ   يطار

التعلم -1 مخرجات وم   مف

ة بو ال دبيات يمكـن تناولت ما حو ا مجمل تدو مختلفة يم مفا التعلم لمخرجات ر
و وكفـــاءات ات ـــا وم ف معــــا مـــن امتالكـــھ رللطـــالب ســــواءر عليميـــة؛ ة ـــ بخ م مــــر ايـــة ـــ ًقــــيم ور

ــ علي برنــامج ــ ة ــ ا ــذه الــتعلم، انــت بنــواتج ة ــ كث أحيانــا ــا ع ــ ع و ، ــ ا د مقــر ــ أو
ً

ر ر
الطالـب يتعلمــھ أن يجــب مــا ــ ع التعـرف ــ ــساعدنا الــتعلم بــھ فمخرجـات القيــام يمكنــھ مــا أو

علي برنامج أي اسة د من اءه ان   .رعد

يدي  سـ أن نجـد الـتعلم مخرجـات فـات التعر ـم أ عـرض ـاSpady (1994, p.13) وعند عرف
ا ل"بأ ـش ـر تظ أن مكـن و املـتعلم، حققـھ الـذي ر والـضر ـم امل التعلم تصف ال ات يالعبا و ر

ايــة ب بــھ القيــام ــ ع ا قــاد ــو ي أو املــتعلم عرفــھ ســوف مــا تحــدد ــ و يــة، من بــدالئل موثــق
ً
ر ن

ـدافمقـ أ مـن وضـعھ مـا أسـاس ـ ع القيـاس تـم برنـامج أو آدم"رر وعـرف ،Adam (2004, p.8)
بأنھ التعلم ا" مخرج قـاد و ي أن النا املتعلم الطالب من متوقع و ما تو ة مكتو ة عبا

ً
ر نر

يل تأ أو مقر أو وحدة اية بھ القيام   ".رع

وأفنــــان ة مــــا و الظــــال مــــن ــــل ــــا عرف ص2012(ســــديركمــــا ــــا) 5، ائيــــة بأ ال النتــــائج
داخــــل تــــتم ــــ ال والعمليــــات التعليميــــة املــــدخالت ــــ ع بنــــاء تتحقــــق ــــ وال التعليميــــة ًللمؤســــسة



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
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وخدمــــــة ـــــ العل والبحـــــث ن ج ــــــر ل النـــــو املـــــستو املخرجـــــات ــــــذه مقدمـــــة ـــــ و ىاملؤســـــسة،
  "املجتمع

مخرجا  أن يت السابقة فات التعر عرض بـدالومن الطالـب حققـھ مـا ـ ع تركـز الـتعلم ت
ً

يمكــن مــا ــ ع كــذلك تركــز الــتعلم مخرجــات وأن ــسھ، تد تــم مــا محتــو ــ ع فقــط ــ ك ال رمــن ى
التعلي املقر أو نامج ال اية ه ا إظ راملتعلم   .ر

التعلم -2 مخرجات مية   أ

حـــس وأحـــالم قاســـم مـــن ـــل بحـــسب الـــتعلم مخرجـــات ميـــة أ تتمثـــل أن مكـــن ،)2009(نو
ن وآخر ف ووعا عس)2018(ر وفاطمة ي والقحطا   ): 2018(ي،

قبــــل  - مــــن نــــامج ال أو ليــــة ال أو امعــــة ا اعتمـــاد ــــشأن ات قــــرا اتخــــاذ ــــا خالل مــــن ريمكـــن
عتماد   .يئات

م  - لد والضعف القوة جوانب تحدد ال الراجعة التغذية ن املتعلم د   .وتز

نج  - مدى اك وإد م ف اسيةرساعد الد ات املقر ن املتعلم راح   .ر

الطالـــب  - ـــا أتق ـــ ال املخرجـــات تحديـــد ـــ س التـــد يئـــة لعـــضو الراجعـــة التغذيـــة رتقـــدم
ا لتحقيق د ا من دا مز تتطلب وال

ً
.  

ه - ومعاي نامج ال لغايات حقيقية ترجمة عد ا   .أ

تقييم  - عند ا إل ناد س يمكن مرجعية برنا عد أو مقر عليرأي   . مج

مستمر  - ل ش وناتھ م ر وتطو نھ وتحس املقر جودة لضمان أساسا رعد
ً

.  

ـــل بحــسب التاليــة ات املــستو وفــق الــتعلم ملخرجــات التطبيقيــة ميــة تتمثــل أن مكــن و
ن وآخر الظال ن)2012(ومن وآخر ف وعا و،   ):2018(ر

ــــ - املـــساعدة باملعلومــــات م ــــد و ب الطــــالب مــــستو ـــ مــــاىع ومعرفــــة التخــــصص اختيــــار
نامج ال اية عد أدائھ ع ن قاد ونو رسي  .ن

والوحـــــدات - ات واملقـــــر امج ـــــ لل التخطـــــيط ـــــ لإلفـــــادة التعليميـــــة املؤســـــسة مـــــستو ـــــ رع ى
ا ر تطو وآليات التعلم شطة  .وأ

ن - بــــــ والتنقـــــل ـــــا بي التنقـــــل وآليــــــات الت املـــــؤ ن بـــــ ـــــ التمي لتحقيــــــق الـــــوطن مـــــستو ـــــ ىع
التوظيفمؤسسات ات وج  .العمل

املؤســـسات - ن بـــ ادات الـــش ـــساب واح الت بـــاملؤ اف ـــ ع حيـــث مـــن العـــالم مـــستو ـــ ىع
املختلفة  .التعليمية
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التعلم -3 مخرجات يف   تص

ســــــار  ســــــعدة ا فــــــصنف التعليميــــــة، املخرجــــــات يفات تــــــص مخرجــــــات) 2012(يعــــــددت ــــــ إ
ح ا وصنف واجتماعية، جدانية و ة ا وم ومعرفية املسعودير ة برمجية) 2013(رو مخرجات إ
صـــــدر يفا تـــــص نـــــاك أن إال عليميـــــة، ومخرجــــات

ً
عـــــام  ـــــ الت للمـــــؤ الـــــوط طـــــار 2009عـــــن

مجـــــاالت خمـــــسة ـــــ إ ا ن: ـــــ قـــــسم خـــــر مـــــع التعامـــــل ات ـــــا وم اكيـــــة، د ات ـــــا وامل راملعرفـــــة، ر ر
وا املعلومات، وتقنية التواصل ات ا وم لية، املسؤ روتحمل حركيةو والنفس العددية ات ا   .رمل

ـ مجـاالت ثـالث ـ ع ليقتصر يف التص ذا تطو والكفـاءات،: رثم ات، ـا وامل ف، راملعـا ـ ر و
عـــام ـــ الت للمـــؤ الـــوط طـــار عـــن صـــدر يف تـــص ـــ2020آخـــر مجـــاالت ثالثـــة ـــ إ : صـــنفت

والقيم  ات، ا وامل م، والف   .راملعرفة

الـــ يف التـــص مـــن ـــر ظ أنو ـــ ب ي ـــ ال املجـــاالت جميـــع دف ـــس شـــامل يف تـــص أنـــھ سابق
ــــ ال والقيميــــة، ــــة ا وامل املعرفيــــة وانــــب ا ــــ رنــــامج و مقــــر أي ج خــــر موصــــفات ــــا عل ــــو رت ر ن

شــــاملة ــــ و ، ــــ العل والبحــــث والتقنيــــة نيــــة وامل جتماعيــــة و الوجدانيــــة النــــوا أيــــضا ــــشمل
ً

أيضا
ً

امعة  ل الثالثة املجتمع لألدوار وخدمة العل والبحث   .التعليم

التعلم-4  مخرجات جودة   معاي

ي  الــــــشر غــــــادة د قيــــــاس) ت.د(رتــــــو أدوات جــــــودة مــــــن التحقــــــق لعمليــــــة املعــــــاي مــــــن عــــــددا
ً

جميــــــع قيــــــاس ــــــا خالل مــــــن يمكــــــن واحــــــدة أداة يوجــــــد ال أنــــــھ ــــ ــ إ ــــــش و التعليميــــــة، املخرجــــــات
أل املتوقعـة؛ الــتعلم بمجموعــةمخرجـات التعلــيم جـودة تتــصف أن والبـد دقيقــة، ــو ت ال قـد نــا

ا بمــــدخال التعليميــــة العمليــــة عناصــــر جميــــع ــــ تتــــوافر أن البــــد ــــ ال ــــصائص وا املعــــاي مــــن
ـــذه وتتحقـــق ن، املتعلمـــ غبـــات و العمـــل وســـو املجتمـــع حاجـــات لتلبيـــة ـــا ومخرجا ـــا روعمليا ق

ل الفعال ستخدام خالل من الـتعلماملعاي خـصائص وإدخـال ة، ـشر وال املادية العناصر افة
س التــد يئــة أعــضاء ــ ع ند ــس ــة معا عمليــة خــالل مــن ــة ات راملرغو ـــا امل ــو يمتل رالــذين ن

منتظم معيار نظام ظل ا وتكمل التعليمية، للمنا افية ن،. (يال وآخر ف وعا   )2018ر

ـــــو  الـــــتعلم مخرجـــــات ـــــد تجو ـــــ تمـــــام نو وآخـــــر الظـــــال مـــــن ـــــل يـــــر وكمـــــا ،)2012(ى
يدي ي) 2013(وكي الشر ع) ت.د(وغادة   :ساعد

ا - ر وتطو ات املقر نامج ال لتصميم الوا ق الطر رسم   .ر

اسية  - الد ات املقر ن ب امل والت سيق والت ابط ال رتحقيق   .ر

والتعلم  - التعليم عملية ن   .تحس

دا  - أ و لت التعلم عملية ةنتوجيھ ا و محددة   .وف

بدقة  - م علم متوقع و ما أو يمكن ما للطالب   .تحديد

املخرجات  - ذه تحقيق ع ساعد التقييم أدوات باستخدام الطالب   .تقييم



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د

 

 

270 

املخرجات  - ذه ل م أ تحقيق مدى حو م أنفس لتقييم الفرصة الطالب   .لإعطاء

امل  - مخطط قبل من املناسبة شطة و س التد قة طر   .رقرراختيار

نية  - وامل العلمية الناحية من املقر محتو راختيار   .ى

مــــــستو  - ـــــ ع ـــــادي نـــــامج ال مخرجـــــات تحقـــــق املـــــة مت الـــــتعلم مخرجـــــات ىوضـــــع
نامج   .ال

امعة  - وا لية ال نامج ال برسالة ا ط   .ر

ات  - واملقر نامج ال مخرجات املح املجتمع ثقة رادة   .ز

ب - ات واملقــر نــامج ال م جــودةرتقـو مــستو ــ ع كـم ل ومــة ومف ة ــ وا أدوات ىإيجـاد
نامج وال   .راملقر

مــــــــن                 عــــــــدد ــــــــ إ التعليميــــــــة العمليــــــــة جــــــــودة معــــــــاي ــــــــ بحــــــــاث و اســــــــات الد روتوصــــــــلت
تفـضيل ـ ـم ا آ ـات توج ـ إ عـود مـرده خـتالف ـذا و وتتداخل، ا عض تتفق يفات رالتص

بإع تمــام ذلــك ؤكــد و آخــر، ــ ع التعليميــةمعيــار العمليــة جــودة لرفــع ــة معيا مؤشــرات رطــاء
ا مخرجا ن تحس خالل   .من

اديميمعاي -4 عتماد و م للتقو الوط   )(NCAAA املركز

ا  اختــــصا لــــھ يرمــــز الــــذي ــــادي عتمــــاد و م للتقــــو الــــوط املركــــز قــــام
ً
بإعــــدادNCAAAر

عــام مــن بــدءا املنظمــة الوثــائق مــن مجموعــة
ً

عــام2009 وثيقــة آخــر ــ ــ2019ح ــا م أ ومــن ،
جـــزءا تتـــضمن ـــ وال اديميـــة ات واملقـــر امج ـــ ال توصـــيف نمـــاذج ـــ الـــتعلم مخرجـــات مجــال
ً

ر
مجاالتـھ دت و كمـا الت للمؤ الوط طار مع سق ي النماذج ذه التعلم بمخرجات رخاصا

ً

تح تم ال الت للمؤ الوط طار وثيقة عامالثالثة ا و2020دي ،:  

ــــم،  -1 والف واملبــــادئ املعرفـــة يم واملفــــا قــــائق ا ــــم وف الواســــعة العميقــــة املعرفــــة تــــضمن و
وعمــق نـة امل أو العمــل أو الـتعلم مجـال ــ املتـضمنة جــراءات و والعمليـات ـات والنظر

مـستو و املعرفـة أنواع و املعرفة مجال ساع وا وتخصص العمومية حيث من ىاملعرفة
ا وعمق ا   عقيد

وتقنيــة  -2 التواصــل ات ــا م و والبدنيــھ العمليــة ات ــا وامل اكيــة د ات ــا امل ــشمل و ات، ـا رامل ر ر ر ر
  املعلومات

والعمـل القيم،-3 ياة ا مجال للنجاح توجھ ومعاي مبادئ من ج ر ا يتمثل ما شمل و
والــــــــت نيـــــــــة وامل اديميــــــــة خــــــــالق و القـــــــــيم تتــــــــضمن نــــــــة امل وأو املـــــــــستمر ي الــــــــذا علم

لية املـــــسؤ وتحمـــــل ـــــق فر مـــــع والعمـــــل ب،. (وســـــتقاللية والتـــــد التعلـــــيم م تقـــــو ريئـــــة
2020(  

الت  للمـــــــؤ الـــــــوط طـــــــار ب،(وحـــــــدد والتـــــــد التعلـــــــيم م تقـــــــو ص2020ريئـــــــة ـــــــوم) 9، مف
ــــا بأ الــــتعلم بنــــواتج ا ســــما ــــ وال الــــتعلم املــــتعلم"مخرجــــات مــــن متوقــــع ــــو مــــا معرفتــــھتحــــدد
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لعمليـة ائيـة ال املحـصلة ـا قـصد و سـلوكھ، ـ تمثلـھ ومـا الـتعلم مجـال ـ بھ القيام ستطيع و
ــ املق املــستو مــع تتوافــق م التقــو أدوات ضــوء ــ للقيــاس قابلــة ــو ت أن يجــب ــ ال نالــتعلم ى ن

  ".ا

ــادي عتمــاد و م للتقــو الــوط املركــز معــاي ســب) 2019(وجـاءت أساســيةــ معــاي عة
يئــــة: ــــ و والطــــالب، والــــتعلم، والتعلــــيم جودتــــھ، وضــــمان نــــامج ال ة وإدا ــــداف، و رالرســــالة

ــل تحــت نــدرج و ع، واملــشا العلميــة والبحــوث ات، ــ والتج واملرافــق الــتعلم ومــصادر س، رالتــد ر
املعيار جودة مدى عكس ال ات املح من عدد   .معيار

الثا املعيــــار ــــ تحديــــداو لــــث
ً

والـــــتعلم( الـــــتعلم) التعلــــيم مخرجــــات ــــ ع تؤكــــد ــــات مح دت رو
ذلك ومن ا   :وصياغ

ســالتھ - مــع ـسق ي بمــا دفة املـس الــتعلم ومخرجـات جيــھ خر خـصائص نــامج ال ريحـدد
ل املؤ مستو مع ناسب اه(ىو دكتو ، ماجست ، عا خـصائص)ردبلوم مع تواءم و ،

و ، املؤس املستو ع ن ج ر اىا دو وتراجع ا، وإعال ا اعتماد تم
ً

 .ر

الت - للمــؤ الــوط طــار متطلبــات مــع الــتعلم ومخرجــات ن ج ــر ا خــصائص تتوافــق
العمل سو ومتطلبات نية وامل اديمية املعاي  .قومع

املختلفة - ات للمسا التعلم مخرجات نامج ال ريحدد وجدت(ُ  ).إن

تنميـــة - الـــتعلم مخرجـــات تحديـــد ـــ ــ عكـــسُيرا ـــ ال التنافـــسية ات والقـــد رالكفـــاءات
ن ج ر ا لدى ار بت و بداع و  .التم

ا - يفا اسـ مـن والتحقـق الـتعلم مخرجات لقياس مناسبة وأدوات آليات نامج ال يطبق
محددة تقييم وخطط أداء ات مستو  .وفق

والتطـــــــو - التعليميـــــــة ومخرجاتـــــــھ نـــــــامج ال ـــــــداف أ تحقيـــــــق ـــــــ ا الد املـــــــن ـــــــ ريرا اتر
ة دو ة بصو راجع و التخصص، مجال نية وامل والتقنية رالعلمية  .ر

- ، ـــ البح ـــو وامل والتطبيقيـــة ـــة النظر وانـــب ا ن بـــ التـــواز اســـية الد طـــة ا نتحقـــق ن ر
العلمية شطة و اسية الد ات املقر ن ب امل والت ع التتا وترا ، العل روالعمق  .ر

ـــــ - و ات املقـــــر ـــــ الـــــتعلم مخرجـــــات ـــــرتـــــرتبط الـــــتعلم مخرجـــــات مـــــع البحثيـــــة شطة
نامج البحثية(ال شطة و ات املقر ع نامج ال علم مخرجات ع تو رمصفوفة  ).ز

الـتعلم - مخرجات مع املستخدمة التقييم وطر والتعلم، التعليم اتيجيات اس قتتوافق
ات واملقر نامج ال مستو ع دفة راملس  .ى

امل - ـشطة لأل الـتعلم مخرجـات تحديــدتتوافـق ـتم و نـامج، ال علـم مخرجـات مـع يدانيـة
املخرجات ذه لتحقيق املناسبة ب التد وأماكن والتقييم ب التد اتيجيات راس  .ر
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مــــــع - ناســــــب ي بمــــــا نــــــامج ال ــــــ التقيــــــيم وطــــــر والــــــتعلم التعلــــــيم اتيجيات اســــــ نــــــوع قت
ــــــسا اك وتــــــضمن العلميــــــة، البحـــــوث اجــــــراء ــــــ ع ة القـــــد عــــــز و ومــــــستواه، رطبيعتـــــھ بز

ي الذا والتعلم العليا التفك ات ا مل  . رالطلبة

التعليميــــة - ــــشطة أو املقــــر تقــــديم بدايــــة ــــ الطــــالب د ريــــز َّو ــــشطة(ُ ــــشمل ــــ وال
وامليدانيــــة والتطبيقيــــة تتــــضمن) البحثيــــة عنــــھ، شــــاملة الــــتعلم،: بمعلومــــات مخرجــــات

ومــــ ا، ومواعيــــد التقيــــيم وطــــر والــــتعلم، التعلــــيم اتيجيات خــــاللقواســــ م مــــ يتوقــــع ا
املقر اسة رد  .ر

التعليميــــة - ــــشطة أو املقــــر تقــــديم بدايــــة ــــ الطــــالب د ريــــز َّو ــــشطة(ُ ــــشمل ــــ وال
وامليدانيــــة والتطبيقيــــة تتــــضمن) البحثيــــة عنــــھ، شــــاملة الــــتعلم،: بمعلومــــات مخرجــــات

خــــالل م مــــ يتوقــــع ومــــا ا، ومواعيــــد التقيــــيم وطــــر والــــتعلم، التعلــــيم اتيجيات قواســــ
املقر اسة رد  .ر

ا - ومـصداقي التقيـيم طـر جـودة من للتحقق ومعلنة ة وا إجراءات نامج ال قيطبق
ودقـــــــة( جات الـــــــد ـــــــع وتو الـــــــتعلم، ملخرجـــــــات والـــــــشمولية والتنـــــــوع املواصـــــــفات، رمثـــــــل ز

يح الطـــالب) التـــ تحــــصيل مـــستو مـــن عتمــــاد. (ىوالتأكـــد و م للتقـــو الـــوط املركـــز
،   )2019ادي

واختيــارواســ املخرجــات جــودة معــاي صــياغة ــ أساســا ــات املح ــذه ــا ا البحــث ند
ً

صــــــياغة أســـــاليب ــــــ إ ناد ســـــ ــــــ إ إضـــــافة ــــــا، م تقو طـــــر وتحديــــــد ا ـــــس تد اتيجيات اســـــ
ً

ق ر
التالية  :التعلم

امج - ال داف وأ سالة مع  .رساق

نية - وامل اديمية املعاي   .مراعاة

ت - التعلم مخرجات العملوضع سو احتياجات  .قخدم

والكفاءات - ات ا وامل ف املعا وانب شاملة التعلم مخرجات و ت رأن ر   .ن

التعلم - مخرجات صياغة عند العمل اب وأ ة املص اب أ   .رإشراك

ا - دالل ومدى املوضوعة التعلم مخرجات الزمالء ة شا   .راس

العالقة - ذو ن ني وامل ن اديمي اء ا اء آ اسة يد ر   .ر

فعــــال - واســــتخدام الت للمــــؤ الــــوط لإلطـــار ات مــــستو توصــــيف بجــــدو شـــاد لس
ل للمؤ املحدد املستو عكس   .ىال

التعلم - مخرجات صياغة عند املتاحة د واملوا الوقت   .رمراعاة

التعلم - مخرجات صياغة عند املناسبة م التقو أساليب   .مراعاة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )3(، الجزء )190 (: العدد

 

 

273 

مرت - ل املؤ ات املقر التعلم مخرجات و ت رأن سن الرئ نامج ال بمخرجات   .بطة

للقياس - القابلة املناسبة فعال  .استخدام

نامج - لل التعلم مخرجات من كب عدد صياغة   .تجنب

ه - إنجا ع ا قاد املتعلم سيصبح ما لوصف شط بفعل التعلم مخرج يبدأ زأن    .ر

بدقة - ومحددة ة وا ة قص جمل   .استخدام

املعقدة - مل ا   .تجنب

استخدام - الواحدتجنب املخرج فعل من   .أك

مجـال  ـ الباحـث ـة ر بحـسب دبيات من تاجھ است تم ملا وفقا التعلم مخرجات ؤوتقيم
ً

ي تخليصھ يمكن   : الصياغة

بدقة - ومحددة ة وا و ت   نأن

ا - وقياس ا مالحظ   يمكن

التعلم - شاط ع س ول املتعلم سلوك ع  تركز

واســـعا - مـــدى تمثـــل
ً

العامـــة ات ـــا وامل املعرفيـــة ات ـــا وامل ف املعـــا رمـــن ر مجـــاالت(ر عكـــس
 )التعلم

فقط - واحد فعل ع ة عبا ل تحتو رأن  ي

الغامضة - فعال استخدام   تجنب

ي باآل تتصف أن يرا س التد اتيجيات اس اختيار مجال   :رو

دفة - املس التعلم بنواتج  .رتباط

ر - للتطو والقابلية نة   .واملر

الطلبةمراع - ن ب الفردية ق الفر  .واة

باملؤسسة - املتاحة انات م نامج/ مراعاة   .ال

العليا - العقلية والعمليات التفك ات ا م تنمية م  .رسا

لإلتقان - والتعلم ي الذا التعلم ع الطالب تحف م   .سا
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املعلم - الطالب ن ب يجابية املشاركة ادة م   .زسا

يـــتم ن ـــوحـــ وال م، التقـــو طـــر تتحـــدد ا ضـــوء ـــ املناســـبة س التـــد اتيجيات اســـ قاختيـــار ر
ـــــشمل ساســـــية املواصـــــفات مـــــن بجملـــــة ـــــسم ت أن واملوضـــــوعية،: البـــــد والثبـــــات، املـــــصداقية،

والقابليـــــــة س، التـــــــد اتيجيات واســـــــ املخـــــــرج مـــــــع ـــــــساق و واملالءمـــــــة، والـــــــشمولية، ، ـــــــ روالتمي
والوضو والتنوع، اللتطبيق، جود من التحقق وتقبل ي، الذا م التقو أساليب تتضمن وأن   .ح،

ات املقر توصيف عند العلمية قسام ا ف تقع ال خطاء   :رومن

تمام .1 وا جدية من ستحق ما التعلم مخرجات إعطاء  .عدم

عمل .2 ق غياب التعلم الفر ملخرجات   .التخطيط

قد .3 من للتأكد اء خ نة شكيل التعلمرعدم مخرجات تحقيق ع ات املقر   .رة

العل .4 واملحتو التعلم مخرجات ن ب البناء ط الر م ىضعف والتقو س التد اتيجيات   .رواس

السابقة اسات   :رالد

ـــ ا كقياســـ جانـــب مــن ـــ أك ـــ الــتعلم مخرجـــات تناولـــت ــ ال بحـــاث و اســـات الد رتتعــدد
ضـو ـ ـا م تقو أو معينـة ات ـ متغ أوضـوء مــا برنـامج ـ ـا توافر مـدى بتحقـق أو معينـة معـاي ء

حـو البحـث بمجـال مباشـر ل ـش املرتبطة اسات الد عرض املحو ذا تحت تم وس ا، ر لتطو ر ر
اســـــة فد ، ـــــ الزم ا سلـــــسل وفـــــق ـــــا ر تطو أو ـــــا م تقو أو الـــــتعلم مخرجـــــات ـــــودة معـــــاي ربنـــــاء

امونـد ليـنج جامعــةتناولـDarling-Hammond (2006) ردا ـ بيــة ال ليـة مخرجـات م تقــو ت
م والتقـــو س للــدر التخطـــيط ــ جيــد ل ـــش ن ح ــر ا يـــل تأ تــم أنــھ ـــ إ وتوصــلت د، وســتانفو ر

د با شـــ اســة د وســـعت العلميـــة، رواملــادة ـــShephard (2008)ر فعالـــة علـــم مخرجــات لتحقيـــق
ــم والف املعرفــة ــ ع يركــز التعلــيم أن ــ إ ــت وان ، العــا النتــائجالتعلــيم ــ ع ــ ك ال أن ن حــ ــ

م ـس س والـتعلم التعلـيم ـشطة أ عـض أن وأكـدت أقـل، جـة بد ـان والـسلوكيات للقـيم ـة ا رامل ر
ن وآخر السبع سعاد اسة د أما ة، ا م نتائج وتحقيق ر مـشابھ) 2010(ر نحـو ع قومت فأيضا

ً

صنعاء بجامعة بية ال لية ب ية العر اللغة معلم إعداد الـشاملة،برنامج ودة ا معاي ضوء
ـــــ) 152(وحـــــددت ا ـــــ) 12(ًرمعيـــــا ع عـــــة مو ن بانت واســـــ املقابلـــــة أســـــلوب واســـــتخدمت زمجـــــاال،

ً

ن بـ وآخـر مجـال ن بـ املعـاي ـذه توافر واختلف الطلبة، من وعدد س التد يئة أعضاء رعض
املتوسط واملستو الضعيف ىاملستو   .ى

ال شــــيماء اســـــة د ــــدفت ــــركمــــا يـــــة) 2011(ز العر اللغــــة معلــــم إعـــــداد برنــــامج م تقــــو ـــــ إ
ــودة ا معــاي ضــوء ــ س الــسو قنــاة جامعــة ــ ســعيد ببــو بيــة ال ليــة ــ ســالمية بيـة روال
اسـة الد ـت وان املعلـم، إعـداد برنامج حو س التد يئة أعضاء أي أخذ ق طر عن رالشاملة، ر لر

سبة ب ا توافر   %).49(إ

يــــعو والر ــــ العتي معــــاي) 2012(قــــام ضــــوء ــــ نجــــران بجامعــــة بيــــة ال ليــــة بــــرامج م بتقــــو
ن املعلمـ إعــداد العتمـاد الـوط متوســطة)NCATE(املجلـس مـن طـار معـاي تــوافر ـ إ ـت وان ،

ـــ البق اســـة د قيمـــت اســـة الد ـــذه مـــن بـــا وقر عاليـــة، ـــ رإ ر
ً

معلـــم) 2013( إعـــداد برنـــامج كـــذلك
بيــة معــايال ضــوء ــ القـــر أم بجامعــة بيــة ال ليــة ب تحقـــق)NCATE(ىســالمية ــ إ ــت وان ،

املـــسعودي ــة حو اســـة د وحــددت وعاليـــة، ضــعيفة ن بـــ مختلفــة جات بـــد املعــاي رــذه ر ) 2013(ر
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بجامعــة بيــة ال ليــة ب والتخطــيط ــة بو ال ة دا قــسم ــد لتجو التعليميــة املخرجــات رمواصــفات
وأ ، القــر تــصميمىأم خــالل مــن اء ــ ا نظــر ــة وج مــن املخرجــات جــودة لرفــع حــات املق خــذت

م وعــــدد ــــ العل القــــسم ـــــ س التــــد يئــــة أعــــضاء جميـــــع ــــ ع طبقــــت بانة عـــــضوا،) 23(راســــ
ً

ا توافر ب ي ال ج ر ا مواصفات ع اتفقوا   .الذين

حمادنـــة اســـة د ت روقـــد ـــودة) 2014(ر ا ضـــمان معـــاي تـــوافر جـــة معلـــمرد إعـــداد برنـــامج ـــ
وطبقــــت جــــة، الد ــــذه معرفــــة ــــ ــــ اك ال املعــــدل وأثــــر مــــوك ال جامعــــة ــــ بتدائيــــة بيــــة رال

ـــــ ع اســـــة بمـــــستو) 105(رالد ـــــا توافر ـــــ إ ـــــت وان بانة، ســـــ ـــــق طر عـــــن نـــــامج ال طلبـــــة ىمـــــن
ـــ الع ـــا ثر اســـة د ـــدفت و ال) 2015(رمتوســـط، يئـــة ال معـــاي تحقـــق مـــدى كـــشف ـــ وطنيــــةإ

مـــــن عينــــة ــــ ع وطبقــــت طيبـــــة، بجامعــــة العمليــــة بيــــة ال نـــــامج ل ــــادي عتمــــاد و م للتقــــو
و) 161( وطالبة طالبا

ً
ـودة) 30( ا تحقـق جـة د ـ ـوظ م تـدن عـن وأسـفرت ومـشرفة، رمشرفا ٍ

ً

ن املتــد تقيــيم أســاليب ضــعف ــو نــامج ال ــ الــضعف نقــاط ــم أ أن ــ إ ــت وان نــامج، ال رــ
نامجو ال ذات م بتقو تمام   .عدم

مـــشنان ركـــة و يحيـــاو ـــام إل ميـــة) 2015(يوقامـــت وأ الـــشاملة ـــودة ا ة إدا وســـائل ربتعـــرف
وعلـوم ـة والتجا قتـصادية العلوم لية العا التعليم مخرجات جودة لضمان ا راستخدام

ال ليـــــة ال أن ـــــ إ ـــــت وان زائر، بــــا باتنـــــة بجامعـــــة ــــس ـــــالت الـــــشاملة ـــــودة ا ة إدا رــــستخدم
ن وآخـــــر ف عـــــا اســـــة د وجـــــاءت ، العـــــا التعلـــــيم مخرجـــــات جـــــودة وضـــــمان ر ـــــ) 2018(ر إ بالـــــس

الــسعودي العمـل سـو ومتطلبــات الـسعودية امعـات ا ــ الـتعلم مخرجـات جــودة ن بـ قاملوائمـة
اململكـــة ــة ر الــت2030ؤوفــق مخرجـــات جــودة عـــن الرضــا مــدى ـــ ع التعــرف ـــق طر عــن ـــ، علم

املوائمـة لكيفيـة حـا مق ا تـصو وقـدمت واملجتمـع، امعة ا نظر ة وج من السعودية امعات ا
ً ً

ر
العمل سو ومتطلبات التعلم مخرجات ن   . قب

عس وفاطمة ي القحطا يوأجر وس) 2018(ى ـالو الب بـرامج مخرجـات م تقو عن اسة رد ر
الـــــو طــــار معـــــاي ضـــــوء ـــــ خالـــــد امللـــــك جامعـــــة املجـــــاالتــــ ـــــ العـــــا للتعلـــــيم الت للمـــــؤ ط

ات( ـا وامل املعلومـات وتقنية التواصل ات ا وم لية، املسؤ وتحمل ن خر مع والتعامل ، راملعر ر و
وس ـــــــالو الب بــــــرامج ـــــــ ع وطبقــــــت املحتــــــو تحليـــــــل أســــــلوب اســـــــة الد واســــــتخدمت رالعدديــــــة، ى ر

ا مخرجــ) 43(وعــدد مراعــاة ــسبة أن ــ إ وتوصــلت برنامجــا،
ً

للمخرجــات وس ــالو الب بــرامج رات
ن ب تفاوتت الت للمؤ الوط طار ا عل   %).33.81(و%) 8(املنصوص

ي القحطـــا اســـة د ـــ) 2019(روجــاءت يـــة العر اللغـــة برنـــامج ات مقـــر علــم مخرجـــات رلتقـــوم
ا املركـز ا أعـد ـ ال يـة العر اللغـة لتخـصص الـتعلم مخرجـات ضـوء خالد امللك لـوطجامعة

ـ ع وطبقـت املحتـو تحليـل بطاقـة اسـة الد واسـتخدمت م، والتقـو ىللقيـاس ــ) 40(ر ا مقـر
ً
) 8(ر

ضـمن ات ات) 95(مستو املقـر لتلـك املوضـوعة املخرجـات ـ نقـص ـ إ ـت وان عليميـا، رمخرجـا
ً ً

ـــ وان والقيـــاس، م للتقــو الـــوط املركــز قبـــل مــن ات املقـــر لتلــك املوضـــوعة املخرجــات ـــ ــا ترع
الـرميح ـشائر أجرت ومؤخرا متوسطة، جة بد ا مراعا تم ية العر اللغة مخرجات أن إ كذلك

ً
ر

ضـــوء) 2020( ـــ املجموعـــة بجامعـــة ـــام والت التتـــا املعلـــم إعـــداد نـــام ل ميـــة تقو اســـة رد
الـــثالث الـــتعلم ـــ: مخرجـــات املخرجـــات ـــذه تحقـــق ن بـــ نـــت وقا والوجدانيـــة، ـــة ا وامل راملعرفيـــة ر
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نمــــط ــــ إ عــــز املخرجــــات ــــذه ــــ دالــــة ق فــــر وجــــود عــــدم ــــ إ وتوصــــلت املعلــــم، إعــــداد ىنمــــط و
  . التعلم

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

ـــ إ ــت اتج اســات الد عــض أن ـــا ا بالبحــث املرتبطــة اســات للد الـــسابق العــرض مــن راتــ ر
ســــــعا اســــــة كد الــــــشاملة ــــــودة ا معــــــاي ضــــــوء ــــــ امج ــــــ ال مخرجــــــات م نرتقــــــو وآخــــــر الــــــسبع ود

ــ)2010( الز شـيماء اسـة ود ضــوء)2011(ر، ـ املخرجــات قومـت اســات الد عـض أن ن حــ ـ ر،
ــــ الع ـــــا ثر اســــة كد الوطنيـــــة عتمــــاد عـــــس)2015(رمعــــاي وفاطمــــة ي القحطـــــا اســــة ود ي، ر

ي)2018( القحطا اسة ود كمعـاي)2019(ر، عامليـة معـاي ضـوء ـ وأخر اسـة) NCATE(ى، ركد
يـــــع والر ـــــ ـــــ)2012(العتي البق اســـــة ود جــــــاءت)2013(ر، اســـــات الد ـــــذه عـــــض أن ـــــظ و ر،

حمادنــة اســة كد املعــاي تــوافر جـة د ــ بحــث ــا م خـر الــبعض أن ن حــ ــ رتقييميـة، ،)2014(ر
ــ ع تؤكــد ــا أ إال املــستخدمة، دوات و واملــن املجتمــع اخــتالف اســات الد ــذه ــ ــظ ي ركمــا

ت ميـــة وقــــدأ التعلــــيم، جـــودة ــــ مباشـــر ل ــــش امھ وإســـ ذلــــك تبـــاط وا الــــتعلم مخرجـــات ــــد رجو
ـــا، ونتائج ا توصــيا مـــن فــادة و ا، وصـــياغ لة باملــش حـــساس ــ ـــا م ــا ا البحـــث اســتفاد
ـــ وتتم اســـات، الد تلـــك إليـــھ توصـــلت بمـــا ـــا ا البحـــث نتـــائج نـــة ومقا ، النظـــر ـــا إطا رودعـــم ر ير

اليــــة ا اســــة اترالد للمقــــر الــــتعلم مخرجــــات صــــياغة بجــــودة خاصــــة معــــاي بنــــاء ــــ ع ك ربــــال
س التـد اتيجيات اسـ اختيـار بمعـاي قائمـة ذلـك بـع و امج، ـ ال مخرجـات بخـالف خاص ل رش

ما بي تباط لقوة املناسبة اتيجية لالس السابق ختيار ضوء م التقو طر روتحديد  .ق

وإجراءاتھ البحث   :من

قائمــــة   نـــاء ب وذلـــك دافـــھ أ لتحقيـــق ـــسب ـــو و الوصـــفي املـــن ـــا ا البحـــث اســـتخدم
ا ســـ تد طـــر وتحديـــد ا ـــس تد اتيجيات اســـ واختيـــار الـــتعلم مخرجـــات صـــياغة جـــودة ربمعـــاي قر

 ، املحتـو تحليـل بأسـلوب املعـاي ـذه ضـوء ـ ات املقـر علـم مخرجـات تقيـيم ثـم ىومـن ثـم ر ومـن
تصو ارتقديم م تقو وطر ا س تد اتيجيات واس التعلم مخرجات صياغة ر لتطو ح قمق   .ر

تھ وعي البحث   :مجتمع

توصــــيفات  بجميــــع البحــــث مجتمــــع ات تمثــــل ــــ رمقــــر املتمثلــــة س التــــد وطــــر املنــــا رقــــسم ق
اه والــــدكتو املاجــــست ــــا ربرنــــام ا،) 29(ومجموع مقــــر

ً
البحــــث ر عينــــة املجتمــــع وتمثلــــت بجميــــع

البحثوف العينة وصف ي   : يما
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املاجست  - أ   برنامج

  )1(لجدو

س التد وطر املنا ماجست نامج ل اسية الد ات راملقر قر   ر

املقر ىاملستو رمز املقر ر  راسم
الساعات
 املعتمدة

السعودية 611ن ية العر اململكة  3 التعليم

بية 612ترب لل سالمي  3 التوجيھ

بو 613ن ال م  2 يالتقو

ىاملستو
 لو

إسالمية 617ثقف  1 ثقافة

بو 621ن ال البحث  3 يمنا

بو 606نفس ال ىاملستو 3 يحصاء
ي  الثا

 623ن
التعليم اسب ا استخدام

 وتطبيقاتھ
3 

املنا 731ن  3 تخطيط

املن 732ن  2 تنظيمات

التعليم 733ن  2 تقنيات
ىاملستو

 الثالث

 734ن
ية العر اململكة التعليم منا

 السعودية
2 

املنا 741ن ديثة ا ات  2 تجا

س 742ن التد طر ديثة ا ات رتجا  2 ق

املن 743ن م  2 تقو

ىاملستو
ع  الرا

البحث 744ن  3 حلقة
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اه  - ب الدكتو  ربرنامج

  )2(لجدو

ا سراملقر التد وطر املنا اه دكتو نامج ل اسية الد رت قر   ر

املقر ىاملستو رمز املقر ر  راسم
الساعات
 املعتمدة

بية 811ترب لل العقيدة  2 لصو

متقدم 812ن بو ال البحث  2 يمنا

وتطبيقاتھ 813ن املن ر  2 تطو

التعليم 814ترب نة(نظم  2 )رمقا

ىاملستو
 لو

 2 )متقدم(حصاء 805نفس

املن 921ن ات  3 نظر

س 922ن التد  3 رتصميم

ىاملستو
ي  الثا

املعلم 932ن  إعداد ديثة ا ات  2 تجا

التفك 931ن وتنمية  3 املن

التخصص 932ن بحث  3 حلقة
ىاملستو

 الثالث
التخصص 933ن  2 قراءات

املعاصرة 941ن والقضايا  2 املن

ي 942ن و لك ىاملستو 3 التعليم
 عالرا

س 943ن التد طر ديثة ا ات رتجا ق
اصة  ا

3 

وأدواتھ البحث   :مواد

التالية دوات و املواد بناء تم البحث أسئلة عن   :لإلجابة

تد -1 اتيجيات اســـــــ واختيـــــــار الـــــــتعلم مخرجـــــــات صـــــــياغة جـــــــودة معـــــــاي اقائمـــــــة ــــــــس ر
ا م تقو طر  قوتحديد

التالية طوات ا وفق املناسبة باملعاي قائمة ناء ب الباحث   : قام

أوال
ً

ي:  ما ضوء ولية القائمة  :بناء

 التعلم مخرجات جودة معاي تناولت ال دلة و بحاث و اسات والد  .رالكتب

 التعليم م تقو يئة من الصادر الت للمؤ الوط بطار  ).2020(روالتد
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 عتماد و م للتقو الوط املركز من ة الصاد العليا اسات الد امج ل عتماد معاي روثيقة ر
 ).2019(ادي

 سالمية سعود بن محمد مام بجامعة ج ر ا  .مواصفات

 ادي عتماد و م للتقو الوط املركز من ة الصاد ودة ا ضمان  .رأدلة

ثانيـــا
ً

القائمــــةضــــ:  س،بط التــــد وطــــر املنــــا ــــ ن متخصــــص ن محكمــــ ــــ ع ا عرضــــ روذلــــك ق
ــا تباط وا املعـاي ـذه دقـة حــو ـم أ إلبـداء ، ـادي عتمــاد و ـودة وا م، والتقـو روالقيـاس لر

ا صياغ وسالمة الثالثة، املعاي، باملجاالت ع املناسبة التعديالت اح  .واق

ثالثــا
ً

ــ:  إ ــاء وســالمةن املعــاي ــذه دقــة ــ ع ن املحكمــ اتفــاق عــد ، للمعــاي ائيــة ال القائمــة
تفــو ـــسبة ب الثالثــة، باملجـــاالت ــا تباط وا ا، قصــياغ ــ%) 80(ر إ ـــ ت ـــ) 36(لت ع عــة مو ا زمعيـــا

ً
ر

الثالثة  .املجاالت

املحتو -2 تحليل   ىبطاقة

تــوافر مــستو لقيــاس التحليــل بطاقــة بإعــداد الباحــث إجابــةىقــام ــ ــا بناؤ تــم ــ ال املعــاي
التالية طوات ا وفق البحث ذا ل و  :لالسؤال

أوال
ً

البطاقـــة:  مـــن ـــدف ال صـــياغة: تحديـــد جـــودة معـــاي تـــوافر مـــستو عـــرف ـــ إ ـــدفت ىوقـــد
املنـا قسم ات مقر ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار التعلم رمخرجات ق ر

بجا س التد روطر معايق ضوء سالمية سعود بن محمد مام   ).NCAAA(معة

ثانيا
ً

التحليل:  بطاقة ا: ىمحتو وعـدد و الـسؤال إجابـة ـ ـا إل ـاء ن تـم ال ) 36(لاملعاي
مجاالت ثالثة ع عة مو ا زمعيا

ً
ا،: ر ـس تد اتيجيات اسـ واختيـار الـتعلم، مخرجـات رصـياغة

ا م تقو طر   .قوتحديد

ثالثــــا
ً

البطاقــــة:  ــــ: تــــصميم ع البطاقــــة العامـــــة: يتحتـــــو القـــــسم،(املعلومــــات ليــــة، ال امعــــة، ا
املقر مز ، املقر نامج، رال التـا)رر النحـو ـ ع عة مو باملعاي اص ا دو وا ز، صـياغة: ل مجـال

تحتــــھ نــــدرج و الــــتعلم، نــــدرج) 18(مخرجـــات و س، التــــد اتيجيات اســــ اختيــــار ومجـــال ا، رمعيــــا ر
ً

تحتــــھ) 10(تحتــــھ نــــدرج و م، التقــــو طــــر وتحديــــد ومجــــال ا، قمعيــــا
ً
اســــتخدام) 8(ر وتــــم ا، معيــــا

ً
ر

التا النحو ع معيار ل توافر مستو لتحديد ا ىمقياس متـوافر: ر ضـعيفة، جة بد رمتوافر
التا دو ا كما عالية، جة بد متوافر متوسطة، جة بد متوافر مقبولة، جة لبد ر ر   .ر
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  )3(لجدو

املعايتف توافر مستو   ىس

التوافر املدى جة  رد

ضعيفة 1-1.75 جة بد  رمتوفر

مقبولة 1.76-2.50 جة بد  رمتوفر

متوسطة 2.51-3.25 جة بد  رمتوفر

عالية 3.26-4 جة بد  رمتوفر

عـــــا ا
ً

البطاقـــــة: ر ن :صـــــدق املحكمـــــ مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع وليـــــة ا بـــــصو البطاقـــــة عـــــرض رتـــــم
، ــــادي عتمــــاد و ــــودة وا م، والتقــــو والقيـــاس س، التــــد وطــــر املنــــا ــــ ن راملتخصـــص ق
أبـــــدى وقــــد التـــــوافر، جــــة لد املـــــستخدم واملقيــــاس البطاقـــــة مناســــبة مـــــدى حــــو الـــــرأي رإلبــــداء ل

ع املوافقة للتطبيقناملحكمو ا وقابلي   .البطاقة

خامـسا
ً

البطاقـة:  ذلــك: ثبـات ملناسـبة التحليـل إعـادة قـة طر الباحـث اتبـع البطاقـة ثبـات لقيـاس
ــــ محلــــل مـــن ــــ أك ك ـــش ف ن، مــــرت التحليـــل إجــــراء ــــ ع وتقـــوم املــــضمو تحليـــل اســــات د نـــ ر

وإجراءا التحليـــل أســــس ــــ ع تفــــاق و ب التـــد عــــد املقــــصودة العينــــة ــــرتحليـــل املوصــــوفة تــــھ
م، التقـــو وطـــر س التـــد اتيجيات واســـ املخرجـــات ـــ املعيـــار تـــوافر ـــسب ـــ التحليـــل قبطاقـــة ر

توصــيفات بتحليــل آخــر ومحلــل الباحــث الثبــات) 5(وقــام ــساب و البحــث، عينــة مــن ات رمقــر
معادلة الباحث ر(طبق   ). G. COOPERو

  
و بالتحليــــل خــــر واملحلــــل الباحــــث قيــــام عــــد تــــمو ــــ ال التوصــــيفات نتــــائج ــــ ع املعادلــــة تطبيــــق

تفــــاق معامـــل بلـــغ ـــا ــــذلك) 96(تحليل و التحليـــل، ألداة مرتفـــع ثبـــات ــــ ع تـــدل يجـــة الن ـــذه و
التالية ة بالصو لالستخدام زة جا وأصبحت البطاقة ثبات من الباحث   :رتأكد
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  )4(لجدو

م صياغة جودة معاي توافر مستو لتقييم التحليل اتيجياتىبطاقة اس واختيار التعلم خرجات
ا م تقو طر وتحديد ا س قتد   ر

 املعيار راملحو
متوفر
جة ربد
 عالية

متوفر
جة ربد

 متوسطة

متوفر
جة ربد

 ضعيفة

غ
 متوفر

ـــــــــــــة -1 النظر وانــــــــــــب ا ن بــــــــــــ نالتــــــــــــواز
 والتطبيقية

    

نامج  -2 ال تخصص متطلبات يفاء      اس

مخرجــــات -3 ــــساق ســــالةا مــــع رالــــتعلم
نامج  ال

    

مــــع -4 املقــــر الــــتعلم مخرجــــات ــــساق را
ن ج ر ا  خصائص

    

طـــــار -5 مـــــع الــــتعلم مخرجـــــات ــــساق ا
الت للمؤ  الوط

    

للمعـــــــــــاي -6 الـــــــــــتعلم مخرجـــــــــــات تلبيـــــــــــة
للمقر  رالعلمية

    

للمعـــــــــــاي -7 الـــــــــــتعلم مخرجـــــــــــات تلبيـــــــــــة
للمقر نية  رامل

    

مل -8 الــــــــتعلم مخرجــــــــات تطلبـــــــــاتتلبيــــــــة
العمل  قسو

    

للقياس -9 التعلم مخرجات      قابلية

ـــــــداف - 10 بأ الـــــــتعلم مخرجـــــــات تبـــــــاط را
 راملقر

    

مــع  - 11 امــل الت الــتعلم مخرجــات مراعـاة
خر ات ىاملقر  ر

    

مـــع - 12 ع التتـــا الـــتعلم مخرجـــات مراعـــاة
خر ات ىاملقر  ر

    

قـــــــة - 13 بطر الـــــــتعلم مخرجـــــــات صـــــــياغة
العالقة ذو من  ايشاركية

    

صياغة
مخرجات

 التعلم

قـــــــة - 14 بطر الـــــــتعلم مخرجـــــــات صـــــــياغة
ة  وا

    



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د

 

 

282 

املــــدة - 15 إطــــار ــــ املخــــرج تحقــــق قابليــــة
سھ لتد  رالزمنية

    

املقــــــــــــــر - 16 علــــــــــــــم مخرجــــــــــــــات تبــــــــــــــاط را ر
نامج ال علم  بمخرجات

    

ات - 17 مــستو ــ الــتعلم مخرجــات تــدرج
املعر العمق  من

    

التعلم - 18 مخرجات عدد      مناسبة

طبيعــة - 19 تالئــم س التــد اتيجيات راســ
التعلم  مخرج

    

تتـــــــــــــضمن - 20 س التـــــــــــــد اتيجيات راســـــــــــــ
صفية وغ صفية شطة  أ

    

حو - 21 تتمحو س التد اتيجيات لاس ر ر
 الطالب

    

ات - 22 ــا م ــ تن س التــد اتيجيات راســ ر
العليا  التفك

    

تتـــــــــــــضمن - 23 س التـــــــــــــد اتيجيات راســـــــــــــ
الذ التعلم يأساليب  ا

    

بالتنوع - 24 سم ت س تد اتيجيات      راس

ملـــدة - 25 مناســبة س التــد اتيجيات راســ
املقر اسة رد  ر

    

ـــــ - 26 ع ع ــــ س التـــــد اتيجيات راســــ
شط ال  التعلم

    

ـــــــــــــــــــ - 27 ترا س التـــــــــــــــــــد اتيجيات راســــــــــــــــــ
الطلبة ن ب الفردية ق  والفر

    

اختيار
اتي جياتاس

س  رالتد

ـــــــــــــــــــ - 28 ترا س التـــــــــــــــــــد اتيجيات راســــــــــــــــــ
املتاحة انيات  م

    

مخـــــرج - 29 طبيعـــــة تالئـــــم م التقـــــو قطـــــر
 التعلم

    

مـــــــــــــــــــــــع - 30 ـــــــــــــــــــــــسق ت م التقـــــــــــــــــــــــو قطـــــــــــــــــــــــر
س التد اتيجيات  راس

    

للتطبيق - 31 قابلة م التقو      قطر

طرتح قديد
م  التقو

أســـــــــــاليب - 32 تتـــــــــــضمن م التقـــــــــــو قطـــــــــــر
ي الذا م  التقو
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مـــــــن - 33 التحقـــــــق تقبـــــــل م التقـــــــو قطـــــــر
ا  جود

    

بالوضوح - 34 سم ت م التقو      قطر

بالتنوعقطر - 35 سم ت م      التقو

املحدد - 36 املخرج س تق م التقو      قطر

سادسا
ً

التحليل:  بطاقة وإجـراء: تطبيق ـا وثبا التحليـل بطاقة صدق من التحقق عد
التالية جراءات وفق التحليل تم عديالت، من يلزم   :ما

املتم - س التـــــد وطـــــر املنـــــا قـــــسم بـــــرامج ات مقـــــر توصـــــيفات جميـــــع رحـــــصر ق ـــــر ثلـــــة
ا وعــــــدد اه، والــــــدكتو املاجــــــست ــــــام) 29(ربرنـــــام ا العــــــام ــــــ معتمــــــدا توصــــــيفا

ً ً

 .ه1440/1441

دة - الــوا م التقــو وطــر س التـد اتيجيات واســ الــتعلم مخرجـات بتحليــل الباحــث رقـام قر
التحليـــل بطاقـــة ــ دة الـــوا للمعـــاي التـــوافر مقيــاس وفـــق التوصـــيفات ـــذه وحـــدة( رــ

ل) التحليل مفردةل بطاقة  .رمقر

البطاقـــــات - بيانـــــات ـــــغ تفر تـــــم ات للمقـــــر التوصـــــيفات جميـــــع تحليـــــل مـــــن ـــــاء ن رعـــــد
ـــــــــة املئو ــــــــسب وال ات التكــــــــرا كحــــــــساب املناســــــــبة حــــــــصائية ــــــــات املعا رواســــــــتخدام

سابية ا   .واملتوسطات

خالل -3 من ذلك وتم للبحث، ح املق  :رالتصو

وخطو - راتھ وم التصو من دف ال ومتطلباتھرتحديد بناءه  .ات

العالقــــــــة - ذات اســــــــات والد ح ــــــــ املق التــــــــصو نــــــــاء ب اصــــــــة ا دبيــــــــات رمراجعــــــــة بجــــــــودةر
ا قياس وطر التعلم  .قمخرجات

ادي - عتماد و م للتقو الوط املركز املعتمدة املعاي  .(NCAAA)مراجعة

ر - التطو ع املعتمدة وفلسفتھ التصو منطلقات  .رتحديد

ال - وليةبناء تھ بصو رتصو  .ر

دافـــھ - أ حــو الــرأي إلبــداء ن املحكمـــ مــن مجموعــة ــ ع وليـــة تھ بــصو التــصو لعــرض ر ر
للتطبيق وقابليتھ التصو مناسبة ع عالية اتفاق سبة ب أفادوا الذين  .رومحتواه

البحث - نتائج كما ائية ال تھ بصو تحكيمھ عد التصو رإخراج   .ر
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ا وتفس البحث   :نتائج

ونــصھلإلجابــ -1 و البحــث ســؤال عــن علــم" :لة مخرجــات صــياغة جــودة معــاي مــا
وطـر املنا قسم ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار ات قاملقر ق ر ر

معــاي ضــوء ــ ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة س تـــم" ؟)NCAAA(رالتــد
امل علــــــم مخرجـــــات صـــــياغة جــــــودة بمعـــــاي قائمـــــة اتيجياتبنـــــاء اســــــ واختيـــــار ات رقـــــر

دو ا كما ا م تقو طر وتحديد ا س لتد ق   ).4(ر

  )5(لجدو

ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار التعلم مخرجات صياغة جودة قمعاي   ر

 املعيار املجال

والتطبيقية .1 ة النظر وانب ا ن ب  نالتواز

متط  .2 يفاء نامجاس ال تخصص  لبات

نامج .3 ال سالة مع التعلم مخرجات ساق  را

ن .4 ج ر ا خصائص مع املقر التعلم مخرجات ساق  را

الت .5 للمؤ الوط طار مع التعلم مخرجات ساق  ا

للمقر .6 العلمية للمعاي التعلم مخرجات  رتلبية

للمقر .7 نية امل للمعاي التعلم مخرجات  رتلبية

مخ .8 العملتلبية سو ملتطلبات التعلم  قرجات

للقياس .9 التعلم مخرجات  قابلية

املقر .10 داف بأ التعلم مخرجات تباط را  ر

خر  .11 ات املقر مع امل الت التعلم مخرجات ىمراعاة  ر

خر .12 ات املقر مع ع التتا التعلم مخرجات ىمراعاة  ر

ا .13 العالقة ذو من شاركية قة بطر التعلم مخرجات  يصياغة

ة .14 وا قة بطر التعلم مخرجات  صياغة

سھ .15 لتد الزمنية املدة إطار املخرج تحقق  رقابلية

نامج .16 ال علم بمخرجات املقر علم مخرجات تباط را  ر

املعر .17 العمق من ات مستو التعلم مخرجات  تدرج

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رم
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة
مخرجـــــــــــــــــــــــــــــات

 التعلم

التعلم .18 مخرجات عدد  مناسبة

التعلم .19 مخرج طبيعة تالئم س التد اتيجيات ات راس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رم
صفية .20تحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وغ صفية شطة أ تتضمن س التد اتيجيات  راس
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الطالب .21 حو تتمحو س التد اتيجيات لاس ر  ر

العليا .22 التفك ات ا م تن س التد اتيجيات راس  ر

ي .23 الذا التعلم أساليب تتضمن س التد اتيجيات  راس

سم .24 ت س تد اتيجيات  بالتنوعراس

املقر .25 اسة د ملدة مناسبة س التد اتيجيات راس ر  ر

شط .26 ال التعلم ع ع س التد اتيجيات  راس

الطلبة .27 ن ب الفردية ق الفر ترا س التد اتيجيات واس  ر

اتيجيات اســـ
س رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مخرجـــــــــــــــــــــــــــــات

 التعلم

املتاحة .28 انيات م ترا س التد اتيجيات  راس

تالئم .29 م التقو التعلمقطر مخرج  طبيعة

س .30 التد اتيجيات اس مع سق ت م التقو رطر  ق

للتطبيق .31 قابلة م التقو  قطر

ي .32 الذا م التقو أساليب تتضمن م التقو  قطر

ا .33 جود من التحقق تقبل م التقو  قطر

بالوضوح .34 سم ت م التقو  قطر

بالتنوع .35 سم ت م التقو  قطر

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رم
طــــر قتحديــــد

م تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
مخرجـــــــــــــــــــــــــــــات

 التعلم

املحدد .36 املخرج س تق م التقو  قطر

ونــصھ -2 ي الثـا البحــث سـؤال عــن صــياغة: "لإلجابـة جــودة معـاي تــوافر مـستو ىمــا
ات مقــــر ــــ ــــا م تقو طــــر وتحديــــد ا ــــس تد اتيجيات اســــ واختيــــار الــــتعلم رمخرجــــات ق ر
ضــــوء ــــ ســــالمية ســــعود بــــن محمــــد مــــام بجامعــــة س التــــد وطــــر املنــــا رقــــسم ق

ا" ؟)NCAAA(معــــاي خــــالل مــــن التــــوافر جــــة د حــــساب ــــةرتــــم املئو ــــسب وال ات رلتكــــرا
ي كما املعيار نحراف و ي سا ا  :  يواملتوسط

  

  

  

  

  

  

  



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د

 

 

286 

  )6(لجدو

و املجال معاي توافر لمستو التعلم: ى مخرجات صياغة  جودة

التوفر جة  رد

جة بد رمتوفر
 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جةم بد رتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
  عالية

 
 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
 

جة رد
 التوفر

1 

التواز نمراعاة
وانب ا ن ب

ة النظر
 والتطبيقية

 متوسطة 13 0.88 2.86 27.6 8 34.5 10 34.5 10 3.4 1

2 
متطلبات  تلبية

تخصص
نامج  ال

 متوسطة 7 0.86 3.10 41.4 12 27.6 8 31 9 0 0

3 
مع ساق

نامجرسالة  ال
 متوسطة 9 0.88 3.07 37.9 11 34.5 10 24.1 7 3.4 1

4 

مخرجات توافق
املقر رالتعلم

خصائص مع
ن ج ر  ا

 ضعيفة 15 0.97 1.69 10.3 3 3.4 1 31 9 55.2 16

5 

مخرجات توافق
مع التعلم
الوط طار
الت  للمؤ

 عالية 4 0.65 3.72 82.8 24 6.9 2 10.3 3 0 0

6 

مراعاة
جاتمخر

للمعاي التعلم
للمقر  رالعلمية

 عالية 1 0.52 3.86 93.1 27 0 0 6.9 2 0 0

7 

مراعاة
مخرجات

للمعاي التعلم
للمقر نية  رامل

 ضعيفة 17 0.55 1.34 0 0 3.4 1 27.6 8 69 20

8 

مراعاة
مخرجات

التعلم
سو قمتطلبات

 العمل

 عالية 6 0.97 3.34 65.5 19 6.9 2 24.1 7 3.4 1

9 
مخرجاتق ابلية

قابلة التعلم
 للقياس

 متوسطة 10 0.84 3.07 37.9 11 31 9 31 9 0 0
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التوفر جة  رد

جة بد رمتوفر
 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جةم بد رتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
  عالية

 
 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
 

جة رد
 التوفر

10 

تباط را
مخرجات

داف بأ التعلم
 راملقر

 عالية 5 0.70 3.72 86.2 25 0 0 13.8 4 0 0

11 

امل  ت
مخرجات
مع التعلم
ات راملقر

 ىخر

 متوسطة 11 0.91 3.03 37.9 11 31 9 27.6 8 3.4 1

12 

مخرجاتترا
ع التتا التعلم
ات املقر رمع

 ىخر

 متوسطة 14 0.87 2.76 24.1 7 31 9 41.4 12 3.4 1

13 

مخرجات تصاغ
قة بطر التعلم
من شاركية

ا العالقة  يذو

 ضعيفة 18 0.54 1.31 0 0 3.4 1 24.1 7 72.4 21

14 

صياغة
مخرجات

قة بطر التعلم
ة  وا

 متوسطة 8 0.86 3.10 41.4 12 27.6 8 31 9 0 0

15 

تحقق قابلية
إطار املخرج

الزمنية املدة
سھ  رلتد

 عالية 2 0.54 3.83 89.7 26 3.4 1 6.9 2 0 0

16 

ط ة رقد ر
علم مخرجات

راملقر
علم بمخرجات

نامج  ال

 عالية 3 0.62 3.79 89.7 26 0 0 10.3 3 0 0

17 

مخرجات تتدرج
التعلم

من ات مستو
املعر  العمق

 متوسطة 12 0.86 2.90 27.6 8 37.9 11 31 9 3.4 1

عدد 18  ضعيفة 16 0.56 1.38 0 0 3.4 1 31 9 65.5 19صياغة
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التوفر جة  رد

جة بد رمتوفر
 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جةم بد رتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
  عالية

 
 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
 

جة رد
 التوفر

من مناسب
 املخرجات

العام ي سا ا  0.38 2.88 املتوسط
جة بد رمتوفر

 متوسطة
ـــــدو ا جـــــة) 6(لبقـــــراءة بد متـــــوفرة جـــــاءت الـــــتعلم مخرجـــــات صـــــياغة جـــــودة معـــــاي أن راتـــــ

و يمتوسطة حسا معـاي) 2.88(متوسط وجـاءت عـام، ل للمعـاي"ش الـتعلم مخرجـات تلبيـة
للمقــر و"رالعلميـة ـسھ"، لتد الزمنيــة املــدة إطـار ــ املخــرج تحقـق و"رقابليــة مخرجــات"، تبــاط را

املقـــر ـــداف بأ و"رالـــتعلم نـــامج"، ال علـــم بمخرجـــات املقـــر علـــم مخرجـــات تبـــاط را و"ر ـــساق"، ا
التعل التمخرجات للمؤ الوط طار مع و"م العمـل"، سـو ملتطلبـات الـتعلم مخرجـات " قتلبيـة

جــة الد ـذه ـ ع جـاءت املعـاي ـذه أن ـ إ ذلــك عـز و ، التـوا ـ ع مرتبـة عاليـة تـوافر جـة ربد ىر
العنايـة وكـذلك ن، تمـ امل ميع ك ال مجال و و للمقر العل باملحتو ا تباط ال التوافر رمن ى ر

ــد ــذهباأل ــ ع حــصلت ولــذا الثالثــة، بمجاالتــھ الت للمــؤ الــوط باإلطــار النمــاذج تبــاط وا راف
حمادنـــة اســـة د مـــع يجـــة الن ـــذه وتتفـــق التـــوافر، مـــن العاليـــة ـــسبة ســـعاد)2014(رال اســـة ود ر،

ن وآخـــر اســـة) 2010(والــسبع د مـــع وتختلــف عاليـــة، جـــة بد املعــاي ـــذه مثــل تـــوافر ـــت أثب ــ رال ر
الع ا أن) 2015(ثر اتـ كـذلك ـدو ا مالحظة و ا، ضعف إ ت أشا لال مـن) 8(ر معـاي

يجـــة الن مـــع ـــسق ت يجـــة ن ـــ و التـــوافر، حيـــث مـــن متوســـطة جـــة بد جـــاءت املجـــال ـــذا رمعـــاي
صــياغة ــ إ ــش ــ ال اســات الد أغلــب مــع وتتفــق عــام، ل ــش املجــال ــذا معــاي لتــوافر رالعامـة

ا اســــــة كد الــــــتعلم عــــــسرمخرجــــــات وفاطمــــــة ي املــــــسعودي)2018(يلقحطــــــا ــــــة حو اســــــة ود ر، ر
املعــــاي)2013( جــــاءت ن حــــ ــــ ن: "، ج ـــــر ا خــــصائص مــــع املقــــر الــــتعلم مخرجــــات ــــساق ،"را
التعلم"و مخرجات عدد و"مناسبة للمقـر" ، نيـة امل للمعـاي الـتعلم مخرجات و"رتلبية صـياغة"،

العال ذو مــن ـشاركية قــة بطر الــتعلم ـايمخرجـات خطــاء"قــة مــن ا ــ كث أن ـ إ ذلــك عــز و ،
ً

ى
ــــ نيـــة امل الـــصبغة وغيـــاب ـــداف ن ـــ و ـــا بي لـــط وا املخرجـــات عـــدد ـــ املبالغـــة حـــو لتقـــع

ابتـــداء التوصـــيفات ـــ العلميـــة قـــسام ـــ س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــشاركة وضـــعف ًالــصياغة، ر
يجة الن ذه و م، ا ملقر املناسبة املخرجات وضع املـسعوديرو ـة حو اسـة د يجـة ن مع رتتفق ر

حمادنـــــة) 2013( اســـــة ود املخرجـــــات، ـــــد لتجو مواصـــــفات تحديـــــد ـــــ إ ســـــعت ـــــ ـــــ) 2014(رال ال
يــع والر ــ العتي اســة ود املخرجــات، جــودة معــاي مواصــفات) 2012(رقيمــت ضــعف ــرت أظ ــ ال

التعليمية   .املخرجات
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  )7(لجدو

ي الثا املجال معاي توافر التعلم: ىمستو مخرجات س تد اتيجيات اس اختيار   رجودة

التوفر جة  رد
متوفر
جة ربد

 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جة بد رمتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
  عالية

 
 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
  

جة رد
 التوفر

1 

اختيار
اتيجيات اس

تت س ورتد وائم
املخرج  طبيعة

 متوسطة 6 1.00 2.69 27.6 8 24.1 7 37.9 11 10.3 3

2 

اختيار
اتيجيات اس

تتضمن س رتد
صفية شطة أ

صفية  وغ

 ضعيفة 10 0.55 1.34 0 0 3.4 1 27.6 8 69 20

3 

اختيار
اتيجيات اس
تتمحو س رتد ر
الطالب  لحو

 متوسطة 3 0.89 2.83 27.6 8 31 9 37.9 11 3.4 1

4 

اختيار
اتيجيات اس

تن س رتد
التفك ات ا رم

 العليا

 متوسطة 2 0.87 3.03 34.5 10 37.9 11 24.1 7 3.4 1

5 

اختيار
اتيجيات اس

تتضمن س رتد
التعلم أساليب

ي  الذا

 متوسطة 9 0.97 2.66 24.1 7 27.6 8 37.9 11 10.3 3

6 
اختيار

اتيجيات اس
متنوعة س  رتد

 متوسطة 5 0.92 2.72 24.1 7 31 9 37.9 11 6.9 2

7 

اختيار
اتيجيات اس

مناسبة س رتد
املقر اسة د رملدة  ر

 متوسطة 4 0.93 2.83 31 9 24.1 7 41.4 12 3.4 1

8 
اختيار

اتيجيات اس
 متوسطة 7 0.93 2.69 24.1 7 27.6 8 41.4 12 6.9 2



تقویم جودة مخرجات التعلم واستراتیجیات تدریسھا وطرق تقویمھا في مقررات 
قسم المناھج وطرق التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمیة في ضوء 

 )NCAAA(معاییر 
 لتركيخالد بن إبراھیم بن علي ا/ د

 

 

290 

التوفر جة  رد
متوفر
جة ربد

 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جة بد رمتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
  عالية

 
 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
  

جة رد
 التوفر

ع س رتد
التعلم ع

شط  ال

9 

اختيار
اتيجيات اس

ترا س رتد
الفردية ق والفر

الطلبة ن  ب

 متوسطة 8 0.97 2.69 20.7 6 41.4 12 24.1 7 13.8 4

10 

اختيار
اتيجيات اس

ترا س رتد
انيات م

 املتاحة

 عالية 1 0.68 3.62 72.4 21 17.2 5 10.3 3 0 0

العام ي سا ا  0.44 2.71 املتوسط
جة بد رمتوفر

 متوسطة
ــدو ا معــ) 7(لبقـراءة أن جــةاتــ بد متــوفرة جــاءت س التــد اتيجيات اســ اختيــار جــودة راي ر

ي حـسا متوسـط و معيـار) 2.71(متوسـطة جـاء حيـث عـام، ل س" ـش تـد اتيجيات اسـ راختيـار
املتاحـــــة انيـــــات م ـــــ تـــــم" ترا ـــــ ال اتيجيات ســـــ أن ـــــ إ ذلـــــك عـــــز و عاليـــــة، تـــــوافر جـــــة ىبد ر

سـ مــن ات املقــر توصـيفات ــ ا للتطبيــقرتـضمي القابلــة املرنـة التقليديــة ــسية التد راتيجيات
عــدا مــا التــوافر حيــث مــن متوســطة جــة بد املجــال ــذا معــاي بقيــة وجــاءت ف، الظــر أغلــب رــ و

صـفية"معيـار ـ وغ صــفية ـشطة أ تتـضمن س تـد اتيجيات اسـ تــوافر" راختيـار ـسبة ب جـاء الـذي
املـــس ـــ املعــــاي أغلـــب ـــو تفــــس مكـــن و ــــونضـــعيفة، القـــسم بــــأن التـــوافر مـــن املتوســــط ىتو

ـــا تمركز حــو ــات النظر اســـة ود ــ التفك ات ــا وم س التــد اتيجيات اســـ مجــال ــ لاملتخــصص ر ر ر
طبيعــة حـو ـا ا بمقر ن نـامج ال وثــراء الزمنيـة، املـدة وفـق س للتــد والتخطـيط الطالـب لحـو رل ر

ق الفــــر ومراعــــاة ــــشط، ال الــــتعلم ودعــــم ــــا، وتنوع اتيجيات ودعــــموســــ الطــــالب، ن بــــ الفرديــــة
ــــذه افــــة مــــع التـــوافر مــــن عــــال مـــستو ــــ إ ــــ تر ال باإلجمــــال ـــا أ إال ي، الــــذا الــــتعلم ٍأســـاليب ى
ي القحطــا اســة د مــع تتفــق يجــة الن ــذه و أفــضل، مــستو ــ إ ترتقــي أن توجــب ــ ال راملعطيــات ى

ــ)2019( الع ـا ثر اسـة ود ا) 2015(ر، ـشطة جوانــب ـ ع التأكيــد الــصفية،ـ ـ وغ لــصفية
معيــار فيـھ جــاء صــفية"والـذي ـ وغ صــفية ــشطة أ تتـضمن س تــد اتيجيات اسـ ــسبة" راختيــار ب

ضعيفة   .توافر
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  )8(لجدو

الثالث املجال معاي توافر التعلم: ىمستو مخرجات م تقو طر تحديد   قجودة

التوفر جة  رد

جة بد رمتوفر
 ضعيفة

جة بد رمتوفر
 مقبولة

جة بد رمتوفر
 متوسطة

جة بد رمتوفر
 عالية

 املعاي م

ي % ك % ك % ك % ك
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

ب
ت

ال
 

رجةد
 التوفر

1 
طر قتحديد

تناسب م تقو
 املخرج

 ضعيفة 5 0.70 1.72 3.4 1 3.4 1 55.2 16 37.9 11

2 

طر قتحديد
مع سق ت م تقو

اتيجيات اس
س  رالتد

 متوسطة 4 0.95 2.52 13.8 4 41.4 12 27.6 8 17.2 5

3 
طر قتحديد

قابلة م تقو
 للتطبيق

 عالية 1 0.54 3.83 89.7 26 3.4 1 6.9 2 0 0

4 

طر قتحديد
تتضمن م تقو

م التقو اساليب
ي  الذا

 ضعيفة 6 0.57 1.52 0 0 3.4 1 44.8 13 51.7 15

5 

طر قتحديد
تقبل م تقو
من التحقق

ا  جود

 ضعيفة 8 0.38 1.17 0 0 0 0 17.2 5 82.8 24

6 
طر قتحديد

سم ت م تقو
 بالوضوح

 عالية 2 0.94 3.38 69 20 0 0 31 9 0 0

7 
طر قتحديد

متنوعة م  تقو
 متوسطة 3 0.91 2.59 13.8 4 44.8 13 27.6 8 13.8 4

8 
طر قتحديد

س تق م تقو
املحدد  املخرج

 ضعيفة 7 0.57 1.45 0 0 3.4 1 37.9 11 58.6 17

العامامل ي سا ا  0.62  توسط
جة بد رمتوفر

 مقبولة
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ــدو                 ا جــة) 8(لبقـراءة بد متــوفرة جــاءت م التقـو طــر تحديــد جــودة معـاي أن راتــ ق
ي حــــــسا متوســـــــط و معيــــــار) 2.27(مقبولــــــة وجـــــــاء عــــــام، ل قابلـــــــة"يـــــــش م تقـــــــو طــــــر قتحديـــــــد

و"للتطبيــق بالوضــوح"، ــسم ت م تقــو طــر م" قتحديــد و عاليــة، تــوافر جــة ــربد إ ذلــك تفــس كــن
كمقــــر ذلــــك نــــاو ت القــــسم مــــواد عــــض ــــو و م التقــــو طــــر ــــ رنامجيــــھ و القــــسم رتخــــصص ل ن ق

بــــــو" ال م ومقــــــر" يالتقــــــو ، و املــــــستو رــــــ ل املــــــن"ى م مرحلــــــة" تقــــــو مــــــن ــــــع الرا املــــــستو ىــــــ
معيــار أن إال للتطبيـق، وقــابال ا ـ وا م التقــو طـر تحديــد جعـل ممــا ، املاجـست

ً ً
قطــرتحديـد" ق

متنوعة م مخـرج" تقو مـن ـ ألك م التقـو طـر نفـس تكرار الباحث الحظ إذ متوسطة، جة د قبلغ ر
ــو و متوســطة تــوافر جــة د ــ ع أيــضا حــصل الــذي املعيــار ــ كمــا ا، يناســ ال رقــد

ً
طــر"  قتحديــد

س التــــد اتيجيات اســــ مــــع ــــسق ت م اتيجية" رتقــــو ســــ مــــع وثيقــــا تباطــــا ا يــــرتبط التنــــوع أن إذ
ً ً

ر
أوا املخـرج مـع الطـر ـذه تناسب حيث من ضعيفة، توافر جة بد املعاي بقية وجاءت ة، قملختا ر ر

ـــــو ت وأحيانـــــا دقيـــــق ل ــــش املحـــــدد املخـــــرج س تقـــــ ال ــــا أ أو ي الـــــذا م للتقـــــو أســـــاليب ا نتــــضم
ً

إليــھ توصــلت مـا مــع النتــائج ـذه أغلــب وتتفــق ـا، جود مــن للتحقــق قابلـة ــ غ م للتقــو قـة الطر
د امونــدرمــع ليــنج دا حمادنــةDarling-Hammond (2006)راســة اســة ود أكــدت) 2014(ر، ــ ال

التقييم أساليب ضعف و الضعف نقاط م أ من أن   .ع

  )9(لجدو

الثالثة املجاالت املعاي توافر   ىمستو

 املجال
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

التوافر جة  رد

التع مخرجات صياغة جودة متوسطة 0.38 2.88 لممعاي جة بد  رمتوفر

اتيجيات اس اختيار جودة معاي
س  رالتد

متوسطة 0.44 2.71 جة بد  رمتوفر

م التقو طر تحديد جودة مقبولة 0.35 2.27 قمعاي جة بد  رمتوفر

متوسطة 0.29 2.62 املجموع جة بد  رمتوفر

دو ا من وا) 9(ليت الـتعلم مخرجـات صياغة جودة معاي سأن التـد اتيجيات اسـ رختيـار
ي حـــــسا متوســـــط و متوســـــط، تـــــوافر جـــــة بد و)2.88(رجــــاءت أن) 2.71(، ن حـــــ ـــــ ، التـــــوا ـــــ ع

جـاءت ليـة ال يجـة الن فـإن اإلجمـال و مقبولـة، جـة بد جـاءت م التقـو طـر تحديد جودة رمعاي ق
ي حسا متوسط عند متوسطة توافر جة ا)2.62(ربد مضاعفة تتطلب القيمة ذه و نحـو، ـد

وموصــــفي امج ــــ ال مخططـــي يــــل بتأ تمـــام و ات، املــــستو افـــة ــــ ع الـــتعلم، مخرجــــات ر تطـــو
فعالة إجراءات ع ا ا   .رمقر

ونـــــصھ -3 الثالـــــث البحـــــث ســـــؤال عـــــن جـــــودة:  "لإلجابـــــة ر لتطـــــو ح ـــــ املق التـــــصو رمـــــا
ـــــ ــــا م تقو طـــــر وتحديــــد ا ــــس تد اتيجيات اســـــ واختيــــار الـــــتعلم مخرجــــات قصــــياغة ر

ــرمقــر ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة س التــد وطــر املنــا قــسم رات ق
معـــاي بـــإجراءات" ؟)NCAAA(ضـــوء القيـــام عـــد التـــا التـــصو بتقـــديم الباحـــث رقـــام

السابقة   :بناءه
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التـــــــصو .1 واختيـــــــار:رعنـــــــوان الـــــــتعلم مخرجـــــــات صـــــــياغة جـــــــودة ر لتطـــــــو ح ـــــــ مق رتـــــــصو
تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات قاس سر التـد وطر املنا قسم ات مقر ا رم ق ر

معاي ضوء سالمية سعود بن محمد مام  ).NCAAA(بجامعة

التــصو .2 يـة الباحــث:رما ــا نا يت فكـر إطــار ـ حــة مق ــة ر تطو مـستقبلية خطــة يـو
وتحديــد ا ــس تد اتيجيات اســ واختيـار الــتعلم مخرجــات صـياغة جــودة ر لتطــو رـدف

ــــا م تقو بــــنقطــــر محمــــد مــــام بجامعــــة س التــــد وطــــر املنــــا قــــسم ات مقــــر رــــ ق ر
معاي ضوء سالمية  ).NCAAA(سعود

التصو .3 داف التا:رأ إ التصو  :ردف

م  - للتقــــو الــــوط املركــــز معــــاي ضــــوء ــــ ات املقــــر علــــم مخرجــــات صــــياغة جــــودة ر رتطــــو
ادي عتماد   ).NCAAA(و

اختيــــــار  - جــــــودة ر متطــــــو للتقــــــو الــــــوط املركــــــز معــــــاي ضــــــوء ــــــ س التــــــد اتيجيات راســــــ
ادي عتماد   ).NCAAA(و

عتمـــــاد  - و م للتقـــــو الـــــوط املركـــــز معـــــاي ضــــوء ـــــ م التقـــــو طـــــر تحديـــــد جـــــودة ر قتطــــو
  ).NCAAA(ادي

طــــر  - وتحديـــد ا ـــس تد اتيجيات واســـ املخرجـــات صـــياغة جـــودة ـــ القـــوة نقـــاط قتـــدعيم ر
اتقو   .م

اتيجيات  - اســــــ واختيـــــار ات املقـــــر الـــــتعلم مخرجـــــات صــــــياغة ـــــ الـــــضعف نقـــــاط ـــــة رمعا
ا م تقو وطر ا س قتد   .ر

التعلم  - مخرجات جودة إ للوصو املعنية ات ل التصو ذا من لفادة   .ر

ا  - ر وتطو ا مخرجا ن لتحس خر اديمية امج ال قبل من التصو ذا من ىفادة   .ر

التصومنطلق .4   رات

ــاد  - ا ا ســع ـ اململكــة ـ اديميــة امج ـ وال التعليميــة املؤسـسات ــات التجا اسـتجابة
ا برامج واعتماد ا مخرجا د   .تجو

ــا  - م تقو وطــر ا ــس تد اتيجيات واســ ا صــياغ ــ الــتعلم مخرجــات ن تحــس ــ إ اجــة قا ر
التعليمية واملؤسسة نامج ال مخرجات ن   .لتحس

فـعاستجابة  - ـ إ وصـوال محـددة معـاي ضـوء ـ م التقـو والعاملية ديثة ا ات رلالتجا
ً

ا مخرجا وكفاءة اديمية امج ال   .كفاءة

خطــــة  - وضــــع ميــــة أ يؤكــــد ممــــا وضــــعف قــــوة نقــــاط مــــن ــــا ا الباحــــث إليــــھ توصــــل مــــا
علمية نتائج ضوء ية مب ر   .للتطو
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وال  - بحاث و باملجال اصة ا مخرجـاتدبيات ر وتطـو ن تحـس ـ ع تؤكـد ـ ال اسـات رد
ي دو ل ش ا ومراجع امج وال ات راملقر   .ر

الـــوط  - طـــار و الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ ب والتـــد التعلـــيم م تقـــو يئـــة تقدمـــھ رمـــا
ا ومخرجا ا ا ومقر امج ال بتحديث ا مواكب تتطلب وثائق من الت   .رللمؤ

التصو  .5 بناء   رمصادر

اطار  - ا للبحث   .يالنظر

ا  - م تقو وطر ا وصياغ التعلم بمخرجات العالقة ذات اسات والد قبحاث   .ر

الت  - للمؤ الوط   ).2020(طار

ادي  - عتماد و م للتقو الوط املركز من الصادر ودة ا ضمان   ).2009(دليل

املر  - مـن ة الــصاد العليـا اسـات الد امج ـ ل عتمـاد رمعـاي عتمــادر و م للتقـو الـوط كـز
  ).2019(ادي

ا  - ـــس تد اتيجيات اســـ واختيـــار ات املقـــر علـــم مخرجـــات صـــياغة جـــودة معـــاي رقائمـــة ر
ا ا البحث عن الناتجة ا م تقو طر   .قوتحديد

س  - التد وطر املنا قسم ات ملقر م التقو بطاقة يجة رن ق   .ر

وطــــــ  - املنــــــا ــــــ ن واملختــــــص اء ــــــ ا اء عتمــــــادرآ و م والتقــــــو والقيــــــاس س التــــــد رر ق
 .ادي

التصو .6  رعناصر

أوال
ً

التخطيط،:  يمرحلة ما   :وتتضمن

ات  - املقر افة التعلم مخرجات وحصر   .رتحديد

مخرج  - ل ل وفقا ا وتنظيم التعلم اتيجيات اس جميع وحصر تحديد
ً

.  

املـــــــستخ  - املباشـــــــرة ـــــــ وغ املباشـــــــرة م التقـــــــو أســـــــاليب متحديـــــــد تقـــــــو ـــــــ دمة
ة املختا س التد اتيجيات اس ا ط و راملخرجات ر   .ر

ليات  - واملسؤ دوار وتحديد ر التطو عمليات ن املعني   .وتحديد

اتيجيات  - واســــــــ الــــــــتعلم مخرجــــــــات لقيــــــــاس مناســــــــبة أداء مؤشــــــــرات تحديـــــــد
ا م تقو وطر ا س قتد   .ر

ملؤشرات  - وفقا التعلم ملخرجات دف املس داء تحديد
ً

مناسبة   .أداء
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معتمدة  - ة مشا امج ب مرجعية نة مقا  .رتحديد

ر - التطو لعملية منية بمدة مرتبطة شغيلية خطة   .زتحديد

ثانيا
ً

وتتضمن:  التنفيذ،   :مرحلة

ــــ و طــــوة ح: ا ــــ املق وفــــق تــــد برنــــامج وفــــق ر التطــــو عمليــــة ــــ ن املعنيــــ ب رتــــد ر
  :التا

  )10(لجدو

لت تد برنامج ح واختياررمق التعلم مخرجات لصياغة ر التطو عمليات ن املعني يل أ
ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات قاس   ر

 ىاملحتو العنصر

نامج ال  عنوان
وتحديـــــد ا ــــس تد اتيجيات اســــ واختيـــــار الــــتعلم مخرجــــات رصــــياغة

ا م تقو  قطر

العام نامج ال  دف
مـــــ الال ات ــــــا وامل ف املعـــــا ن املـــــشارك زإكـــــساب ر مخرجــــــاتر لـــــصياغة ة

ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار قالتعلم  ر

التفصيلية داف
نامج  لل

العا • التعليم التعلم بمخرجات املتعلقة يم املفا  .توضيح

التعلم • ملخرجات التخطيط مصادر   .تحديد

التعلم • مخرجات صياغة عمليات ا عل تقوم ال سس   .شرح

مخر • اصةصياغة ا املعاي وفق الثالثة ا مجاال التعلم جات
 .ا

املناسبة • سية التد اتيجيات س اختيار آليات  .رتحديد

املناسبة • م التقو طر اختيار آليات   .قتحديد

ات املقر التعلم مخرجات م لتقو خطة  .روضع

دفة املس التعلم الفئة مخرجات ر تطو عمليات  .ناملعنيو

ال  .ساعة12 زمنيةاملدة

الزمنية الوحدة  املدة

ـــــــ و الـــــــتعلم: الوحـــــــدة مخرجـــــــات عـــــــن مقدمـــــــة
ا ل التخطيط ا، مي أ ا، وم مف  .تتضمن

 ساعتان

نامج ال  ىمحتو

الثانيــــــــــة الـــــــــــتعلم،: الوحــــــــــدة مخرجــــــــــات مجــــــــــاالت
وفـــــق الــــتعلم مخرجــــات مجـــــاالت عــــرض تتــــضمن

 ساعتان
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الت للمـــــــــــؤ الــــــــــــوط ــــــــــــم،(طـــــــــــار والف املعرفــــــــــــة
ــــــــــا القـــــــــــيمامل مـــــــــــع)رات، ا ـــــــــــساق ال والتخطــــــــــيط ،

املقر  .رمخرجات

الثالثـــــــــــة الـــــــــــتعلم،: الوحـــــــــــدة مخرجـــــــــــات صـــــــــــياغة
ــــ املعر انــــب ا ــــ الــــصياغة أســــاليب وتتــــضمن
الـــــــــوط طـــــــــار ضـــــــــوء ـــــــــ ي والوجـــــــــدا ــــــــار يوامل

مخرجـــــــــــات مـــــــــــع ا ـــــــــــساق ا ومراعـــــــــــاة الت، للمـــــــــــؤ
ج ر ا ومواصفات امعة وا نامج  .ال

 ساعتان

عــــــةا الرا صــــــياغة: لوحــــــدة ــــــ ع عمليــــــة بات رتــــــد
الضعف نقاط ة ومعا املقر  .رمخرجات

 ساعتان

امـــــــــــــــــــسة ا اتيجيات: الوحـــــــــــــــــــدة اســـــــــــــــــــ اختيـــــــــــــــــــار
اتيجيات ســ اختيــار آليــات وتتــضمن س، رالتــد
ــــــــــــا اختيا ومعــــــــــــاي للمخــــــــــــرج ا مناســــــــــــب رومــــــــــــدى

ــــــ الــــــضعف نقــــــاط ــــــة ومعا عمليــــــة بات روتــــــد
ختيار  .عمليات

 انساعت

الــــــــــــسادسة م،: الوحــــــــــــدة التقــــــــــــو طــــــــــــر قتحديــــــــــــد
ومـــــــدى م التقـــــــو طـــــــر تحديـــــــد آليـــــــات قوتتــــــضمن
س التــــــــــــــد اتيجيات واســــــــــــــ للمخــــــــــــــرج ا رمناســــــــــــــب
ـــــــــة ومعا عمليــــــــة بات وتــــــــد ا تحديــــــــد رومعــــــــاي

التحديد عمليات الضعف  .نقاط

 ساعتان

الثانية طوة وتتضمن: ا والقياس،   :التحليل

للمقـــر - الـــتعلم مخرجـــات ضــــوءتحليـــل ـــ ات املقـــر توصـــيف خـــالل مــــن رات ر
للتحليل مناسبة  .أدوات

التحليل - نتائج ضوء والضعف القوة نقاط  .تحديد

دف - املس واملستو الفع املستو لتحديد داء مؤشرات ىاستخدام  .ى

جديدة - دفة مس ات مستو لتحديد املرجعية نات باملقا  .رالقيام

واملقا - واملؤشرات التحليل نتائج دفةرصد املس ات واملستو املرجعية  .رنات

ا - تفعيل وخطة التوصيات وتقديم املختصة ان ال ع النتائج  .عرض

الثالثة طوة وتتضمن: ا ر،   : التطو

ا - وتوصيا السابقة طوة ا نتائج ضوء تنفيذية خطة  .وضع
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املختصة - ان وال القسم س ئ قبل من ر التطو عملية تنفيذ عة  .رمتا

ع - عة اديمتا عتماد و ودة با ن مختص قبل من ر التطو  .ملية

مقـــوم - ـــ ع ـــا م تقو وطـــر ا ـــس تد اتيجيات واســـ الـــتعلم مخرجـــات قعـــرض ر
  .مستقل

ثالثــا
ً

م:  التقــو ســاليب:مرحلــة باســتخدام ائيــة ال ا بــصو الــتعلم مخرجــات م تقــو روتتــضمن
ي ما وفق املباشرة وغ   :املباشرة

امل  - أ  :باشرةساليب

ــــــــــودة - وا م والتقــــــــــو بالقيــــــــــاس ن مختــــــــــص ــــــــــ ع الــــــــــتعلم مخرجــــــــــات عـــــــــرض
ادي عتماد  .و

ــــــ - ع حــــــصلت ة مــــــشا بــــــرامج ــــــ ات مقــــــر مــــــع مرجعيــــــة نــــــات بمقا رالقيــــــام ر
وعاملية محلية  .اعتمادات

املباشرة  - ب غ  :ساليب

ن، - ج ــــــر وا والطــــــالب، ، ــــــ العل القــــــسم ــــــ س التــــــد يئــــــة اء أ راســــــتطالع ر
ا نامجوا ال من املستفيدة  .ت

ماعية - وا الفردية  .النقاشات

داء -  .مؤشرات

حصائية -  .البيانات

التغذيـــــــة–ج وتقـــــــديم ن التحـــــــس عمليـــــــات ـــــــ م التقـــــــو مرحلـــــــة نتـــــــائج توظيـــــــف
التا ر للتطو التخطيط عمليات ا م نطالق و   .الراجعة

للتصو .7 دفة املس ات  را

س - التـد وطر املنا رقسم سـعودق بـن محمـد مـام بجامعـة بيـة ال ليـة ب
 .سالمية

سالمية - سعود بن محمد مام بجامعة ودة وا م التقو  .عمادة

ة - املشا اديمية امج وال العلمية  .قسام

ة - املشا ودة وا م التقو  .عمادات
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التصو .8 تطبيق  رمتطلبات

كفــــــ - لرفــــــع ــــــا مي وأ عتمــــــاد و ــــــودة ا ثقافــــــة امجــــــشر ــــــ ال ــــــ التعلــــــيم اءة
 .اديمية

التصو - لتطبيق ة شر وال املادية انيات م  .رتوف

ر - التطو عملية ن للمعني م الال ب والتد ا ال الوقت زمنح  .ر

للمخرجات - ر التطو عمليات مة للمسا املناسبة وافز ا  .وضع

ســــ - طـــة با املرتبطـــة ـــشغيلية ال طـــط ا ـــ أداء مؤشـــرات اتيجيةوضـــع
وطــر ا ــس تد اتيجيات واســ الــتعلم مخرجــات ن بتحــس املتعلقــة امعــة قل ر

ا م  .تقو

البحث   :توصيات

ي باآل التوصية يمكن نتائج، من البحث إليھ توصل ما   :ضوء

واختيــــــــــار - الــــــــــتعلم مخرجــــــــــات صــــــــــياغة جــــــــــودة معــــــــــاي قائمــــــــــة مــــــــــن فــــــــــادة
جــو ر لتطــو ــا م تقو طــر وتحديــد ا ــس تد اتيجيات قاســ علــمر مخرجــات دة

ا وتحسي اديمية امج ال ات  .راملقر

علــم - مخرجــات جــودة لتقيــيم ــا ا البحــث ــ التحليــل بطاقــة مــن فــادة
اديمية امج ال ات  .راملقر

ـ - الـتعلم مخرجـات صـياغة ر لتطـو ـا ا البحث ح املق التصو رتفعيل
اديمية امج وال ات  .راملقر

ـــ - ك علـــمال مخرجـــات ـــ الـــضعف نقـــاط ـــة ومعا القـــوة نقـــاط دعـــم ـــ ع
ات  .راملقر

ات - ــــــا م ن واملعنيــــــ س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء إلكــــــساب يــــــة تد بــــــرامج روضــــــع ر ر
ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار ات املقر قتوصيف ر  .ر

امج - ــــــ ال توصــــــيف ــــــ أساســــــا ــــــا واعتبا عتمــــــاد و ــــــودة ا معــــــاي مراعــــــاة
ً

ر
اتوا  .رملقر
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البحث حات   :مق

التالية البحوث اح اق يمكن وتوصياتھ، البحث نتائج   :ضوء

مخرجـــات - صـــياغة ـــ س التـــد يئـــة أعـــضاء ات ـــا م لتنميـــة تـــد ربرنـــامج ر ر
ا م تقو طر وتحديد ا س تد اتيجيات اس واختيار قالتعلم  .ر

امل - معـاي ضـوء ـ اديميـة امج ـ ال أحـد علـم مخرجـات م الـوطتقو ركـز
ادي عتماد و م  ).(NCAAAللتقو

أعــــضاء - نظــــر ــــة وج مــــن ــــا عالج وطــــر الــــتعلم مخرجــــات صــــياغة ات قصــــعو
السعودية امعات ا ودة با ن واملعني س التد  .ريئة

وطــــــــر - ا ـــــــس تد اتيجيات واســــــــ ات املقـــــــر علــــــــم مخرجـــــــات ــــــــساق ا جـــــــة قد ر رر
اديمية امج ال أحد ا م  .تقو
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