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ههيته يف ضهان جودة العهلية أىهوذج نقترح مللف املساق و
 التعليهية

 

 ملخص البحث :

غٗدت ايطاس١ ايعسب١ٝ اشدٖازًا ٚاضعًا يف 

زتاٍ ايتعًِٝ ْعسًا يالقباٍ املتصاٜد ع٢ً 

ايتعًِٝ، ٚايتٛضع يف إْػا٤ ادتاَعات 

ٚايهًٝات ايسمس١ٝ ٚارتاص١، إعاف١ إىل 

اشدٖاز ايتبادٍ ايجكايف ٚايعًُٞ بني ايػعٛب 

د٣ أعرب ٚضا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا املدتًف١. ٚقد 

ؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٖرا ايتٛضع ايهبري يف امل

إىل خًل حتدٜات ددٜد٠ يف آيٝات ٚٚضا٥ٌ 

عُإ دٛد٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداز١ٜ 

أِٖ  ًََٔف املطام  دٜٚع .املسافك١ هلا

االدٚات املطتدد١َ يف عُإ دٛد٠ ع١ًُٝ 

عٝح ٜعٌُ ع٢ً تكِٜٛ أنجس ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

مشٛي١ٝ ملغُٕٛ املاد٠ املكد١َ يًطايب، 

٘ زبط تكِٜٛ ايع١ًُٝ ٚميهٔ َٔ خالي

 ، ٚاالزتكا٤ايتع١ًُٝٝ َع تكِٜٛ َطت٣ٛ ايتعًِ

يف ايعٌُ األنادميٞ عرب ٚضا٥ٌ  عٔ طسٜك٘

 شتتًف١.

ع٢ً  ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل إيكا٤ ايغ٤ٛ

دٚز ًَف املطام ٚأثسٙ ع٢ً عُإ دٛد٠ 

يًُطام،  املتٛقع١ايتعًِٝ ٚشتسدات ايتعًِ 

 ٚاييت بدٚزٖا تغُٔ حتكٝل شتسدات ايتعًِ

إىل  ارتاص١ بايربْاَر األنادميٞ، ٚصٛاًل

 املؤضط١ األنادمي١ٖٝداف ٚزضاي١ أحتكٝل 

بػهٌ عاّ. نُا ٜسنص ايبشح ع٢ً آيٝات 

تطبٝل أفغٌ املُازضات اذتط١ٓ املدتًف١ يف 

إْػا٤ املًف َٚتابعت٘ ٚتكٛمي٘ ٚحتطٝٓ٘ يف 

ٚسفع٘ ٚاالضتفاد٠ َٓ٘ يف  ،َساسً٘ املدتًف١

١ يف صٛزت٘ ايٛزق١ٝ ايالسكايفضٍٛ املدتًف١ 

 .أٚ اإليهرت١ْٝٚ
 

عُإ ادتٛد٠، ًَف  ايهًُات املفتاس١ٝ:

املطام، املُازضات اذتط١ٓ، دٛد٠ ايتعًِٝ 

 .ْعاّ إداز٠ احملت٣ٛ اإليهرتْٚٞٚايتعًِ، 
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 : املقدوة .1

ايعضس اذتايٞ ثٛز٠ َعسف١ٝ ٚتهٓٛيٛد١ٝ عاز١َ جتاٚشت َفّٗٛ اذتدٚد ٜػٗد 

ٚأصبح تكدّ األَِ ٚايػعٛب َبًٓٝا ع٢ً صٓاع١  ،ايصَاْٞ ٚاملهاْٞ اببعدٜٗ ١ايعاملٝ

ف َع َتطًبات عضس املعسف١ ادتدٜد ايرٟ ايعكٌ ايبػسٟ ايكادز ع٢ً ايتُٝص ٚايتهّٝ

يكد أصبح َٔ  ،يف ناف١ اجملاالت اَتاش باالجتاٙ ضتٛ ٚعع َعاٜري يغُإ ادتٛد٠

ايغسٚزٟ ملؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ايعسب١ٝ يف َجٌ ٖرٙ ايعسٚف ايتٛد٘ ضتٛ َصٜد َٔ 

االٖتُاّ ظٛد٠ خدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ، سٝح تٛاد٘ ب١٦ٝ َتُٝص٠ ٚطًبًا َتصاٜدًا َٔ ضٛم 

 تٓعهظ. ايعٌُ ع٢ً إَدادٙ بارتسجيني ايكادزٜٔ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات٘ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ

دٛد٠ ارتدَات اييت تكدَٗا َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً أدا٤ خسجيٝٗا يف أضٛام 

يف ْعس٠ اجملتُع ٚأصشاب ايعٌُ إىل مسع١ املؤضط١. َٚٔ أبسش نُا تؤثس ايعٌُ، 

َالَح ٖرٙ ايفرت٠ فُٝا خيط َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٖٛ ايكدز٠ ع٢ً بٓا٤ ٚتأٌٖٝ 

ٝف ٚايتأقًِ يف عامل املعسف١ املتطٛز ٚاملتطازع بال ايعكٌ ايبػسٟ ايرٟ ٜطتطٝع ايته

سدٚد. يكد أصبشت ايكدز٠ ع٢ً سطٔ ايتعاٌَ َع املتػريات ٚايتهٝف َع ايٛاقع 

ادتدٜد َٔ أبسش ايعٛاٌَ اييت حتدد ايكدز٠ ع٢ً ايبكا٤ يف عامل أصبح ايتٓافظ ٚايبكا٤ 

ناف١ اذتدٚد ببعدٜ٘ فٝ٘ يألفغٌ ٖٛ األضاع َع ٖرا االْفتاح ايعاملٞ ايرٟ جتاٚش 

 (.2010ايصَاْٞ ٚاملهاْٞ )أبٛ ايسب َٚاخسٕٚ، 

فشط إدسا٥ٞ ْعاَٞ يًُؤضط١ األنادمي١ٝ أٚ ايربْاَر  ٖٛ إٕ عُإ ادتٛد٠

األنادميٞ يكٝاع َد٣ االيتصاّ باملعاٜري املعٍُٛ بٗا عاملًٝا، ٚيًتأند َٔ إٔ املؤضط١ 

ٖداف، ٚتٛفس ٚتعصش ايب٢ٓ ايتشت١ٝ تكّٛ ع٢ً حتكٝل أٖدافٗا ٚتعٌُ ع٢ً َسادع١ تًو األ

(. ٜٚتطًب 2011; عبد اهلل اذتاز َٚاخسٕٚ، 2009املطًٛب١ )إحتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ، 

ايٛصٍٛ إىل ايتصاّ َؤضطاتٓا األنادمي١ٝ بتطبٝل ْعاّ عُإ ادتٛد٠ قٝاّ ٚشازات 

دٜد ايتعًِٝ ايعايٞ ٦ٖٝٚات االعتُاد يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ بضٝاغ١ االضرتاتٝذٝات ٚحت

األٖداف ٚآيٝات ايعٌُ ارتاص١ بغُإ ادتٛد٠، إعاف١ إىل ْػس ٚت١ُٝٓ ثكاف١ ادتٛد٠ يف 

ٖرٙ املؤضطات. نُا ٜتطًب ذيو قٝاّ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ باضتشداخ ْعاّ إلداز٠ 

ارتازدٞ )ايكسْٞ،  يًتكِٜٛادتٛد٠ يٝٛفس ْعاّ َساقب١ داخًًٝا هلا ٚيٝصٜد َٔ داٖصٜتٗا 

يالزتكا٤ ٚايتُٝص يف تكدِٜ ارتدَات خالٍ ضعٞ املؤضط١  ٜٚتِ ذيو َٔ (.2011
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١َ دٛد٠ خدَاتٗا يطٛم ايعٌُ، َٚطابك١ ٖرٙ ارتدَات ٤األنادمي١ٝ، عٝح ٜتِ َال

يًٛصٍٛ إىل ٚذيو يًتضُِٝ األفغٌ يف بسازتٗا ٚختضضاتٗا ٚخدَاتٗا ايتع١ًُٝٝ، 

مجٝع  يفٛد٠ ايػا١ًَ فغٌ َٔ خالٍ تبين َباد٤٣ إداز٠ ادتْطب ٚاالزتكا٤ يألاألدا٤ األ

 اإلداز١ٜ ع٢ً َتابع١ ايتفاصٌٝ ع٢ً إٔ تعٌُ املؤضط١املطتٜٛات األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ. 

، ٚآخسٕٚ َٚتابع١ ٚتكِٜٛ ًَف املطام )بسقاٟٚ إْػا٤َٚٓٗا  ،يف ضري ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ

يكد اتطع اذتكٌ املعسيف يًذٛد٠ يف اجملاٍ األنادميٞ شاخسًا باالعاخ  (.2011

عاف١ يًُؤمتسات ٚٚزش ايعٌُ ٚايًكا٤ات األنادمي١ٝ املدتًف١ بػت٢ إٚاملؤيفات، 

ْٛاعٗا، نتًو اييت تعسض ايتذازب ٚاملُازضات اذتط١ٓ، أٚ اذتًكات ايٓكاغ١ٝ، أٚ أ

 ;ABET, 2012; Harvey and Williams, 2010; Batson, 2012)أدي١ ايعٌُ

Roodt, 2011; UWM, 2000).  

، 1992االٖتُاّ مبًف املطام ع٢ً َطت٣ٛ ايتعًِٝ ايعايٞ َٚؤضطات٘ يف عاّ  بدأ

سد٣ املطاقات سٍٛ إْػا٤ ًَف املطام إل (Cerbin, 1992) سني ْػس نريبٔ جتسبت٘

 فٝٗا رتط( Cerbin, 1994)هريبٔ ي أخس٣ذيو دزاض١  تبعاييت ٜكّٛ بتدزٜطٗا. 

 ايتعًِٝ ٕ االْتباٙ إىل شتسداتأ جتسبت٘ ٚأزض٢ بعض ايٓكاش ايعًُٞ سٛهلا، سٝح بني

االْتباٙ إىل ايتذسب١ َٔ ايغسٚزٟ  أَس أضاضٞ يف ايتكِٜٛ، ٚيهٔ يف ْفظ ايٛقت

ّٝ ٔ نريبٔ إٔ ًَف املدزع ًَٚف ايطايب ٚاملُازض١ اييت أدت إىل ٖرٙ املدسدات. ٚقد ب

س بٗا ُْٗا ال ٜعسعإ ايتفاعالت اييت َأال إداتني َُٗتني يف ٖرا اجملاٍ، أعباز٠ عٔ 

نالُٖا خالٍ عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ. ٚأٚعح يف ختاّ دزاضت٘ بإٔ ًَف املطام ٜعترب 

سٝح ٜتُهٔ املدزع َٔ إدسا٤  ،سًك١ ايٛصٌ بني ًَف املدزع ًَٚف ايطايب

ايتػٝريات ايالش١َ ع٢ً ستت٣ٛ املطام ٚطسم ايتكِٜٛ ست٢ حيكل اٖداف املطام ايعا١َ 

 (.Cerbin, 1994) ٚاالٖداف ايفسع١ٝ يهٌ دص٤ َٓٗا

( إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ًَف املطام َٔ خالٍ Werder, 2000ٚقد ساٍٚ ٚزدز )

بٝإ نٝف١ٝ إْػا٤ٙ، َٚتابعت٘، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛس ستتٜٛات٘. فكد اقرتح اضتدداّ ًَف 

املطام نأدا٠ يًُاعٞ ٚاذتاعس ٚاملطتكبٌ: أَا املاعٞ، فٝعٌُ ًَف املطام ع٢ً تٛثٝل 

اعٗا فسٜل ايتدزٜظ ٚايٓذاسات أٚ املداٚف اييت ٚادٖٗٛا يف فرت٠ ايتذازب اييت خ

ايرتب١ٜٛ يًُعاْٞ ٚحتًٌٝ املٓطل َع١ٓٝ َا. أَا اذتاعس، فٝعٌُ ًَف املطام ع٢ً ٚصف 
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، ٚبايتايٞ ٜصٜد َٔ فاع١ًٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ. أَا تعًِ ايطًب١أضايٝب ٚطسم تٛثٝل ٚ

بني أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  ٣ ايرتب١ٜٛتبادٍ ايسؤاملطتكبٌ، فًُف املطام ميّهٔ َٔ 

 بعداي١. امل١ٝٓٗ ٚادتٛا٥ص املهافآتٚميّهٔ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ َٔ تٛشٜع 

" مت طسس١ 1( جتسبت٘ يف إْػا٤ ًَف ملطام "طسم Sidell, 2003ٚقد عسض ضٝدٍ )

. يف ايبدا١ٜ، عسض ضٝدٍ َٛدصًا تازخيًٝا سٍٛ ًَفات ايطالب ًَٚفات 1999يف غتا٤ 

ارتاص١ باملطاقات، َٚٔ ثِ عسض اهلٝهٌ ايعاّ ملًف املطام َٔ ٚد١ٗ ْعسٙ، املدزضني 

سٝح زأ٣ إٔ ًَف املطام ٜسنص ع٢ً ثالث١ أَٛز أضاض١ٝ: ففٞ ايبدا١ٜ، ٜسنص ًَف 

املطام ع٢ً املطام عد ذات٘ ٚأُٖٝت٘ َٚفَٗٛ٘ بػهٌ عاّ. َٚٔ ثِ ايرتنٝص ع٢ً 

ييت تعًُٗا ايطالب، سٝح ٜٗتِ املدزع ايٓكط١ ايجا١ْٝ يف ًَف املطام، ٖٚٞ املفاِٖٝ ا

ظُع األدي١ ع٢ً ٚصٍٛ املاد٠ ايع١ًُٝ يًطالب ٚتطٜٛس إدزاناتِٗ سٍٛ َفاِٖٝ املاد٠ 

َٚد٣ دٛد٠ املاد٠ ايع١ًُٝ إلٜضاٍ ٖرٙ املفاِٖٝ. أَا ايٓكط١ االخري٠ اييت ٜسنص عًٝٗا 

ف١ االدعا٤ات ًَف املطام َٔ ٚد١ٗ ْعس ايباسح، فٗٞ ايتشكل ٚايتاند ايعًُٞ َٔ نا

 يف ايٓكطتني األٚيتني. 

ٕ ًَف املطام ٖٛ عباز٠ عٔ أب (Bernstein et al., 2007) خسٕٚآٚعح بريْطنت ٚأٚ

ادتٛد٠ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚبأْ٘ ٜضٛز ٚجيطد اذتسظ ٚادتٗد ٚايضعٛب١  هػفدا٠ يأ

ٚزفاق٘ يف نتاب ٖٛ ْتاز َػسٚع َدت٘ أزبع  يف عٌُ املدزضني. ٚقد ْػس عٌُ بريْطنت

َج١ً ع٢ً ًَف املطام خالٍ ٖرٙ ايفرت٠. يكد قدّ ايعدٜد َٔ األ ت فٝ٘ضٓٛات، عسع

ايهتاب منٛذدًا ميهٔ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ االضتعا١ْ ب٘ ٚبايُٓاذز اييت عسعٗا 

ز املطتدد١َ ٚايعٌُ ع٢ً ايتشطني فٝٗا مبا ٜتٓاضب َع ايٛاقع، عًًُا بإٔ زتُٛع ايُٓاذ

 .َدزع داَعٞ يف شتتًف املساسٌ 200نجس َٔ أ يف إعدادٖاقد غازى 

ٕ ًَف املطام ٖٛ االدا٠ اييت أ (Englund, 2009) إصتالْد يف دزاضت٘ زأ٣نُا 

متّهٔ ناف١ اطساف بساَر ايتعًِٝ َٔ َدزضني ٚطالب ٚأٚيٝا٤ أَٛز َٔ ايتٛاصٌ 

م ٜٚسادع ستتٜٛات٘، ٜٚتُهٔ أٚيٝا٤ ايفّعاٍ، سٝح ٜتُهٔ ايطايب َٔ َتابع١ اٟ َطا

إصتالد  زأ٣االَٛز َٔ ايتٛاصٌ ايفعاٍ َع إصتاشات ابٓا٥ِٗ يف حتضًِٝٗ ايدزاضٞ. ٚقد 

دزاى إصتاشات إٕ ٖرا ايتٛاصٌ ال ٜهٕٛ ناَاًل إال باغرتاى أطساف ايتعًِٝ يف أ
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ا ٖر صتاشايطايب ٚاملدزع، ٚذيو عٔ طسٜل َٛقع إيهرتْٚٞ ٜعطٞ ايفسص١ يًذُٝع إل

 .ايتٛاصٌ

( أثس ًَف املطام ع٢ً زتُٛع١ َٔ McDonald, 2012ٚقد دزع َاندْٚايد )

ايطالب ملد٠ فضًني دزاضٝني. ٚمبا إٔ ايدزاض١ مل تتغُٔ َػازن١ ايطالب، فكد 

اعتُد ايباسح ع٢ً املالسع١ ٚايتشًٌٝ ايٓفطٞ ٚايب٦ٝٞ إلصتاشات ايطالب َٚد٣ 

َاندْٚايد إٔ تكِٜٛ ًَف املطام حيتاز اضتفادتِٗ َٔ تكِٜٛ ًَف املطام. ٚقد أند 

إىل ٚقت ناٍف ٚإىل اٖتُاّ بايتفاصٌٝ ست٢ ٜعطٞ أثسٙ اذتكٝكٞ، مما ٜؤند اذتاد١ 

إىل آي١ٝ ٚاعش١ يًتكِٜٛ، َع األخر بعني االعتباز يًفسٚقات املٛدٛد٠ بني املطاقات، 

 ٚايفسٚقات األخس٣ املٛدٛد٠ بني أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

دٚز  َٔ خالٍإيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً عُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ  حتاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١

نُا تعٌُ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً ًَف املطام ٚاْعهاضات٘ ع٢ً دٛد٠ ايرباَر األنادمي١ٝ. 

إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً بعض ايتذازب ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ يف زتاٍ تطٜٛس ًَف املطام ٚايعٌُ 

دٛد٠ ًَف املطام  دُتعتعًِٝ ايعايٞ. ٚع٢ً االضتفاد٠ ايٛاقع١ٝ َٓ٘ يالزتكا٤ يف َٓاٖر اي

َستهص أضاضٞ يتكِٜٛ ٚتطٜٛس املٓٗر  ١َُٖٗٛ يفٛا٥د عدٜد٠، أُٖٗا: إٔ ًَف املطام 

 عغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إصتاشات يتكِٜٛأسد املعاٜري ايدزاضٞ بطسٜك١ ع١ًُٝ، ٖٚٛ 

 َسدع١ٝ ملٓٗر املطام ٚأضايٝب ايتكِٜٛ عٓد تعدد د، نُا ٜعاألنادمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ

املدزضني، ٖٚٛ َِٗ يف ع١ًُٝ ايتٛثٝل يهٌ أعُاٍ املدزضني يالضتفاد٠ َٓ٘ يف ايفضٍٛ 

سٚح ايفسٜل، ٚع٢ً تبادٍ ايعٌُ ب. نُا ٜطاعد ٚدٛد ًَف يًُطام ع٢ً ت١ُٝٓ ايالسك١

ٛد٠ دتًف عُاًْا ٖرا امل دعخربات أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ ايٛاسد. نريو ُٜ

ات ٚعًُٝات ًَف املطام، ٖٚٛ ْكط١ إدسا٤يتكٝد ايتاّ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ ا

سد أِٖ املعاٜري اييت تدخٌ يف أاتضاٍ بني عغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطايب، ٜٚعد نريو 

١٦ٖٝ االعتُاد ١، َجٌ ٚايعاملٝ ١تكِٜٛ ٚاعتُاد ايرباَر َٔ قبٌ ٦ٖٝات االعتُاد احملًٝ

(، CAA, 2011يف اإلَازات ) األنادميٞ يف ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

(، ٚاحتاد ادتاَعات ١٦ٖٝٚAACBS اعتُاد مجع١ٝ تطٜٛس نًٝات إداز٠ األعُاٍ )

. نُا ٜعد ًَف املطام َؤغسًا ع٢ً تٛسٝد (2014ايعسب١ٝ )احتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ، 

ٚأخريًا، ٜطاعد ًَف  .ذا نإ ٖٓاى أنجس َٔ فسعإايعٌُ يف املؤضط١ األنادمي١ٝ 
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ٚأثس ذيو يف  ،ايتأند َٔ َكداز َا مت حتكٝك٘ َٔ شتسدات تعًِ املطاماملطام ع٢ً 

 . ١حتكٝل شتسدات تعًِ ايربْاَر بعاَ

 : ومف املشاق . إٌشاء2

عاد٠ َا ٜتِ ايبد٤ بايتشغري إلْػا٤ ًَف املطام فٛز االْتٗا٤ َٔ ٚعع ددٍٚ ايفضٌ 

ُٔ إدسا٤ات ايدزاضٞ، فٝتِ اعتُاد أٟ تعدٜالت ٚحتطٝٓات مت االتفام عًٝٗا ع

املؤضط١ املطتُس٠ يف ايتشطني ٚايتطٜٛس عٝح تساع٢ ٜٚؤخر بٗا عٓد إْػا٤ املًفات 

ادتدٜد٠، إعاف١ إىل تٛفري ايُٓاذز املطتدد١َ يف ًَف املطام دتُٝع أعغا٤ اهل١٦ٝ 

ايطابك١، فٝتِ االستفاظ بٗا يف َطتٛدع خاظ  يًفضٍٛ أَا ًَفات املطاقاتايتدزٜط١ٝ. 

سٝح ٜتطًب بعغِٗ  ،االعتُاد احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝتعتُد ع٢ً قٛاْني ملد٠ ستدد٠  بٗا

عاف١ يًفضٌ ايدزاضٞ إًَفات املطاقات يفضًني دزاضٝني ضابكني اذتفاظ ع٢ً 

اذتايٞ، فُٝا ٜتطًب ايبعض اآلخس اذتفاظ ع٢ً ًَفات املطاقات ملد٠ أطٍٛ قد تضٌ 

 (.AACSB, 2014)  إىل مخظ ضٓٛات

اإلدسا٤ات ايس٥ٝط١ يتشغري قاع١ ًَفات املطاقات ٚايبد٤ يف ( 1ٜبني ايػهٌ زقِ )

 بٓا٤ ًَفات املطاقات.

 
 (: خطوات حتضري ومف املشاق1الشلن )
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 َٚٔ عُٔ املُازضات اذتط١ٓ اييت تتعًل بإْػا٤ ًَف املطام:

  َطؤٍٚ َباغس عٔ بٓا٤ ًَف املطام يهٌ َاد٠ خالٍ ايفضٌ ايدزاضيٞ  حتدٜد

 ٚبايتعإٚ َع َدزضٞ املطام. 

   خاصيي١  َٚيئ خييالٍ جتييازب بعييض املؤضطييات األنادميٝيي١، ٜعتييرب تييٛفري قاعيي١

أسيد املُازضيات اذتطي١ٓ، عٝيح      (Portfolio Base  Room) ملًفات املطياقات 

ٌٗ عًي٢ مجٝيع أعغيا٤ اهل٦ٝي١     ٜط ٚتهٕٛ َسنص١ٜ ٜتٛافس بٗا ًَفات املطاقات

 ايتدزٜط١ٝ ايٛصٍٛ ايٝٗا بطٗٛي١.

  ملتابع١ اإلصتياشات  تٛفري ٚقت خاظ َػرتى بني مجٝع أعغا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ

، عٝييح تضييبح َتابعيي١ ًَييف املطييام أَييسًا أضاضييًٝا غييري قابييٌ    يف ًَييف املطييام

 يًُطا١َٚ أٚ ايتفسٜط.

     ،ميهييئ تضيييُِٝ منيييٛذز  ٚيطيييٗٛي١ َتابعييي١ ٚتكيييِٜٛ ستتٜٛيييات ًَيييف املطيييام

 (. Checklistباحملتٜٛات ايغسٚز١ٜ هلرا املًف ع٢ً غهٌ قا١ُ٥ اختٝازات )

 : حمتوى ومف املشاق. 3

حتدثت بعض ايدزاضات عٔ طسٜك١ ايتشغري ملًف املطام ٚستتٜٛات٘، فع٢ً ضبٌٝ 

( إٔ ًَف املطام جيب إٔ حيتٟٛ ع٢ً ازبع Cerbin, 2001املجاٍ اقرتح نريبٔ )

ٝط١، ٖٞ: ايتضُِٝ، ٚايتطبٝل، ٚايٓتا٥ر، ٚايتشًٌٝ. ٚقد زنص ٚزدز تضٓٝفات ز٥

(Werder, 2000 ع٢ً إٔ ًَف املطام جيب إٔ ٜهٕٛ ضٌٗ ايكسا٠٤ ٚاملتابع١ بػض )

ايٓعس عٔ ستتٜٛات٘ اييت قد ختتًف َٔ َؤضط١ إىل أخس٣ سطب استٝاداتٗا أٚ ْكاط 

يف تستٝب ٚتٓعِٝ ًَف املطام، تسنٝصٖا; ٚيريو فكد اقرتح عددًا َٔ األضايٝب ايفعاي١ 

( بني األدصا٤ ايس٥ٝط١، ٚاضتدداّ املدتضسات Tabsَٔ عُٓٗا اضتدداّ ايفٛاصٌ )

ايتٓفٝر١ٜ يف بدا١ٜ نٌ دص٤ َٔ األدصا٤; يُّٝهٔ َطتددّ املًف َٔ االضتفاد٠ َٔ 

 احملتٜٛات، ٚعدّ ايغٝاع بني أدصا٥٘.

ك١، فكد مت جتُٝع ٚعسض َٚٔ خالٍ جتسب١ ايباسجني ايع١ًُٝ ٚايدزاضات ايطاب

 احملتٜٛات األِٖ ملًف املطام نُا ًٜٞ: 
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سٝح ٜكّٛ املعين باملًف )َدزضٛ املطام، َٚٓطل املطام، : (File Log)أ. ضذٌ املًف 

ٚز٥ٝظ ايكطِ، ٚاملكّٛ ايداخًٞ، ٚاملكّٛ ارتازدٞ، َٚطاعد ايعُٝد / ايعُٝد( بتطذٌٝ 

دخٛي٘ ع٢ً املًف َجبتًا ٚقت ايدخٍٛ ٚضبب٘ ٚاملالسعات اييت ٚددٖا، سٝح ٜعترب ضذٌ 

 تابع١ ٚدد١ٜ ايعٌُ ب٘.  املًف أسد ٚضا٥ٌ تكِٜٛ ًَف املطام، َٚؤغسًا ملد٣ امل

 ب. أمسا٤ َدزضٞ املطام ٚضاعاتِٗ املهتب١ٝ ٚأٚقات ستاعساتِٗ

ٖٚٞ َٔ أِٖ ستتٜٛات ًَف املطام سٝح ٜتِ َٔ خالهلا ز. خط١ املطام ايتفض١ًٝٝ: 

ايتأند َٔ َد٣ تٓفٝرٖا، َٚكداز َا مت حتكٝك٘ َٔ شتسدات تعًِ املطام، ٚأثسٙ ع٢ً 

 عاّ. ٚحتتٟٛ خط١ املطام ع٢ً َا ًٜٞ:  شتسدات تعًِ ايربْاَر بػهٌ

 َعًَٛات سٍٛ املطام )اضِ املطام، ٚزَصٙ، ٚايطاعات املعتُد٠، ٚاملتطًب ايطابل(. .1

َعًَٛات سٍٛ احملاعس )امس٘، ٚزقِ َهتب٘، ٖٚاتف َهتب٘، ٚبسٜدٙ  .2

 اإليهرتْٚٞ، ٚضاعات٘ املهتب١ٝ(.

 َهإ َٚٛاعٝد احملاعس٠ )َهإ احملاعس٠ ، َٚٛعدٖا، ٚٚقتٗا(.  .3

املضادز ايتع١ًُٝٝ )ايهتاب املكسز، ٚايهتب املطاعد٠، ٚأٟ َضادز تعًِ أخس٣  .4

 سطب طبٝع١ املطام(.

 تٛصٝف املطام ٚايػا١ٜ َٓ٘.  .5

املدسدات ايتع١ًُٝٝ يًُطام، ٖٚٞ دٖٛس ٚأضاع خط١ املطام، سٝح ٜتِ حتدٜد  .6

سدات اييت ضٝتِ حتكٝكٗا َٚد٣ تأثري ٖرٙ املدسدات ع٢ً املدسدات عدد ْٚٛع املد

ايتع١ًُٝٝ يًربْاَر بػهٌ عاّ. ٜٚتِ نتاب١ شتسدات ايتعًِ َٔ خالٍ أفعاٍ َتدزد١ 

(، ٚمبا ٜتٓاضب َع َطت٣ٛ املطام، Bloom's Taxonomyسطب تضٓٝف بًّٛ )

 (.2نُا ٖٛ َبني يف ايػهٌ زقِ )
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 (: تصٍيف بموً لتصٍيف االفعاه2الشلن )

ٚضا٥ٌ ايتدزٜظ )ستاعس٠، ٚمتازٜٔ، ٚٚادبات صف١ٝ، ٚٚادبات َٓصي١ٝ، ٚاعاخ،  .7

 ٚاختبازات، ...(.

طسم تكِٜٛ ايطالب )اختبازات، ٚاعاخ، ٚٚادبات صف١ٝ، ٚٚادبات َٓصي١ٝ،  .8

ا َٚػازٜع، َٚػازن١، ...( سٝح ٜتِ حتدٜد عدد نٌ طسٜك١ َٓٗا ٚعالَاتٗ

ٚٚصفٗا، َٚا ٖٞ املدسدات ايتع١ًُٝٝ اييت ضتشككٗا َٔ املدسدات ايتع١ًُٝٝ 

 يًُطام، ٚيف أٟ أضبٛع ضٝتِ عكدٖا.

ايتكِٜٛ ايفضًٞ يًُطام ٚزتدٍٚ بػهٌ أضبٛعٞ )األضبٛع، ٚاملٛعٛع، ٚاملضدز  .9

 ايتعًُٝٞ، ٚشتسدات ايتعًِ اييت ضٝتِ قٝاضٗا َٔ خالي٘، َٚٛاعٝد تكِٜٛ ايطالب(.

شتسدات ايتعًِ ٚأدٚات ايتكِٜٛ، ٚبٗا تتِ َكاب١ً شتسدات تعًِ املطام َع َضفٛف١   .10

 طسم تكِٜٛ ايطالب.

جيب إ تهٕٛ ٖرٙ املطاقات َٛسد٠ بني مجٝع  د. املاد٠ ايع١ًُٝ املطتدد١َ بايتدزٜظ:

ايػعب ايدزاض١ٝ ٚيف ناف١ ايفرتات ايدزاض١ٝ، َجٌ املاد٠ ايع١ًُٝ املعسٚع١ إيهرتًْٚٝا 

 ٥ح ايعسض ٚاملتٛفس٠ ع٢ً ْعاّ َٛدٍ اإليهرتْٚٞ إلداز٠ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ. َٔ خالٍ غسا
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ٚدٛد ْطذ َٔ أض١ً٦  االختباز اييت عكدت َع إدابتٗا ايُٓٛذد١ٝ،  ٖي. االختبازات:

ٚمنٛذز تكِٜٛ أض١ً٦  االختباز ٚادابت٘ ايُٓٛذد١ٝ، ٚمنٛذز تكِٜٛ تضشٝح احملاعس 

يالختباز، ٚثالخ إدابات يًطًب١ نعٝٓات )أسدٖا يطايب ْتٝذت٘ ممتاش٠، ٚأخس٣ 

عًًُا بإٔ االختباز ايٓٗا٥ٞ جيب  يطايب َتٛضط ايٓتٝذ١، ٚثايج١ يطايب عالَت٘ َتد١ْٝ(،

 إٔ ٜهٕٛ َٛسدًا بني مجٝع غعب املطام.

ٚدٛد ْطذ َٔ ايٛادبات ايضف١ٝ اييت عكدت خالٍ ايفضٌ،  ٚ. ايٛادبات ايضف١ٝ:

ٚمنٛذز تكِٜٛ ايٛادب ايضفٞ، ٚمنٛذز املكٝاع املتدزز ايرٟ ٜتِ َٔ خالي٘ قٝاع عٌُ 

٘ َٓح ايطالب عالَاتِٗ ايطالب بػهٌ فسدٟ ٚبػهٌ مجاعٞ ٜٚتِ َٔ خالي

املطتشك١، ٚمنٛذز تكِٜٛ تضشٝح احملاعس يًٛادب ايضفٞ، ٚثالخ إدابات يًطًب١ 

نعٝٓات )أسدٖا يطايب ْتٝذت٘ ممتاش٠، ٚأخس٣ يطايب َتٛضط ايٓتٝذ١، ٚثايج١ يطايب 

 عالَت٘ َتد١ْٝ(. 

ٌ، : ٚدٛد ْطذ َٔ ايٛادبات املٓصي١ٝ اييت عكدت خالٍ ايفضش. ايٛادبات املٓصي١ٝ

ٚمنٛذز تكِٜٛ أض١ً٦  ايٛادب املٓصيٞ، ٚمنٛذز تكِٜٛ تضشٝح احملاعس يًٛادب املٓصيٞ، 

ٚثالخ إدابات يًطًب١ نعٝٓات )أسدٖا يطايب ْتٝذت٘ ممتاش٠، ٚأخس٣ يطايب َتٛضط 

 ايٓتٝذ١، ٚثايج١ يطايب عالَت٘ َتد١ْٝ(. 

٘ َٓح ايطالب ٜٚتٛفس هلا َكٝاع َتدزز ع٢ً غهٌ منٛذز، ٜتِ َٔ خاليح. املػازٜع: 

 عالَاتِٗ املطتشك١ سطب زتُٛع١ َٔ املعاٜري ايدقٝك١ ٚايٛاعش١.

ٜٚتٛفس هلا َكٝاع َتدزز ع٢ً غهٌ منٛذز، ٜتِ َٔ خالي٘ َٓح  ط. املػازن١ ايضف١ٝ:

 ايطالب عالَاتِٗ املطتشك١ سطب زتُٛع١ َٔ املعاٜري ايدقٝك١ ٚايٛاعش١. 

ٜكّٛ َٔ خالي٘ َٓطل َٚدزضٛ املطام بهتاب١ تكسٜس غاٌَ عٔ   ٟ. تكسٜس غاٌَ يًًُف:

املطام ًَٚف٘ يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ تػٌُ َد٣ َٓاضب١ شتسدات تعًِ املطام يًُاد٠ 

ْفطٗا، َٚا مت تػطٝت٘ َٔ شتسدات تعًِ املطام ٚملاذا، َٚا مت تػطٝت٘ َٔ خط١ املطام 

د٣ َٓاضب١ طسم تكِٜٛ املطام َٚٓاضب١ ٚملاذا، َٚد٣ َٓاضب١ َضادز ايتعًِ يًُطام، َٚ

ايدزدات املُٓٛس١ يهٌ طسٜك١ ٚآي١ٝ تكٛميٗا يًطالب، َٚد٣ َٓاضب١ املتطًب ايطابل 
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يًُطام ٚاقرتاسات بػإٔ ذيو، اعاف١ إىل َالسعات عا١َ ع٢ً املطام ٚضري ايعٌُ ب٘ 

 بػهٌ عاّ ٚأٟ َكرتسات حتط١ٝٓٝ يًُطتكبٌ. 

 تٛشٜع دزدات ايطالب ايٓٗا١ٝ٥ ٚاإلسضا٥ٝات ٜبني ى. ْتا٥ر ايطالب ايتفض١ًٝٝ:

ٚايسضَٛات املٓاضب١ يريو، ٜٚتِ اذتضٍٛ عًٝ٘ إيهرتًْٚٝا َٔ خالٍ ْعاّ ايدزدات 

 اإليهرتْٚٞ.

 َٚٔ عُٔ املُازضات اذتط١ٓ اييت تتعًل مبشت٣ٛ ًَف املطام:

  تضُِٝ منٛذز غالف طسم تكِٜٛ ايطالب )اختبازات، ٚادبات َٓصي١ٝ، ٚادبات

ٜػتٌُ ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ: تازٜذ إدسا٤ تكِٜٛ ايطالب، ٚقت إدسا٥٘،  عٝحصف١ٝ( 

ٚايعال١َ ايٓٗا١ٝ٥ يًطايب، اضِ ايطايب ٚزقِ ٖٜٛت٘، اضِ املطام ٚزَصٖا، ايفضٌ 

ايدزاضٞ، اضِ َدزع املطام، َد٠ ايتكِٜٛ، ذنس شتسدات ايتعًِ اييت ضٝشكك٘ 

 ١ً٦ ٚدزد١ ايطايب يف نٌ قطِ.إدسا٤ ٖرا ايتكِٜٛ، ثِ تكطِٝ ايدزدات ع٢ً األض
  ٖٛ تٛسٝد املاد٠ ايع١ًُٝ يًُطاقات املتػاب١ٗ اييت ٜتِ تدزٜطٗا عرب أٚقات شتتًف١

إدسا٤ ٜعرب يف نجري َٔ األسٝإ عٔ ادتٛد٠. نُا ميهٔ ايتٛضع يف ٖرٙ ارتط٠ٛ 

بتٛسٝد ايٛادبات ايضف١ٝ عرب ايػعب املدتًف١، أٚ ع٢ً األقٌ عُإ ْفظ املطت٣ٛ 

 ايعداي١ بني ايطالب.يتشكٝل 

 املشتددوة يف ومف املشاق ات. اإلجزاء4

 أ. تكِٜٛ دٛد٠ االَتشاْات ٚاإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ

ايطًب١ َٔ أِٖ أدٚات ايتكِٜٛ يف ارتط١ ايدزاض١ٝ يًُطام،  اَتشاْاتعد تضُِٝ ُٜ

تضُِٝ ٚتكِٜٛ ٚميهٔ نُا أْ٘ أِٖ أضايٝب ايتكِٜٛ املباغس ملدسدات تعًِ املطام. 

 (. 3ايطًب١ َٔ خالٍ أزبع خطٛات ز٥ٝط١، نُا ٖٛ َبني يف ايػهٌ زقِ ) اَتشاْات
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 خطوات تصىيي وتقويي اختبارات الطمبة(: 3)الشلن 

إٔ َٓطل َٚدزضٛ املطام َطؤٚيٕٛ عٔ تضُِٝ ٚتٓفٝر ٚالبد َٔ اإلغاز٠ إىل 

ايطًب١ يف نٌ غعب املطام يف ايفرتات املدتًف١، عٝح ٜغُٔ َٓطل املطام  اَتشاْات

ٕ تهٕٛ صعٛب١ االَتشاْات َتكازب١ املطت٣ٛ يف ناف١ ايػعب، باالعاف١ إىل أٚفسٜك٘ ب

ايٛادبات ايضف١ٝ أٚ ايٛادبات  َعايتأند َٔ إٔ أض١ً٦  االَتشإ ئ تهٕٛ َتػاب٘ 

 أض١ً٦عٝح ٜػٌُ  َٓٛعًا ض١ً٦ٜهٕٛ تضُِٝ األنٝد إٔ أنُا ٜتِ ت  املٓصي١ٝ يًطًب١. 

بد َٔ  َٛعٛع١ٝ، ٚأض١ً٦ َكاي١ٝ، ٚأض١ً٦ ذتٌ املػهالت، ٚأض١ً٦ تجري ايتفهري. ٚال

 ٢ساعٜعٝح  ض١ً٦بًّٛ يف ع١ًُٝ ٚعع األ تضٓٝفْ٘ جيب َساعا٠ أإىل  اإلغاز٠ زتددًا

املطت٣ٛ املٓاضب بٚ ،َطت٣ٛ تطًطٌ األفعاٍ املٓاضب١ ملدسدات تعًِ املطام بايفعٌ

ع٢ً حتكٝكٗا  دتٛاْب املعسف١ ٚاملٗازات ٚايكدزات اييت ٜٓبػٞ يًطايب إٔ ٜهٕٛ قادزًا

 الَتشاْاتايُٓٛذد١ٝ  داب١اإل ضذًت قد أْٜ٘ٚتِ ايتأند َٔ بعد إٔ ٜٓٗٞ املطام. 
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 إدابات ١عٝح ٜتِ َكازْ ،دسا٥٘إٚذيو قبٌ  اهل ١ايعالَات املطتشك تٚٚعع ،ايطًب١

 قدأْ٘ ، إعاف١ إىل ٚايعالَات ايُٓٛذد١ٝ داب١عالَات اييت سضٌ عًٝٗا باإلٚاي ايبايط

عٝح نإ ٖٓاى تػر١ٜ عهط١ٝ يًطًب١ ع٢ً  ١،ضًُٝ طسٜك١ايطًب١ ب إدابات تصشش

 .غري ايضشٝش١ ِٗإدابات

ٚجيدز بايرنس إٔ منٛذز تكِٜٛ أض١ً٦ االَتشاْات ٚإداباتٗا ايُٓٛذد١ٝ جيب إٔ 

تكِٜٛ ع٢ً غهٌ ددٍٚ ٜتِ اضتدداَ٘ َٔ ِقَبٌ املكّٛ، ْكاطًا ٚاعش١ يف ايتػٌُ 

تػطٞ شتسدات تعًِ املطام إٕ ناْت ٚ ٚيػتٗا، صٝاغ١ األض١ً٦صش١  ٜٚػٌُ:

َتشاْات شتتًف١ إاضتدداّ مناذز ٚ ،ضتدداّ أض١ً٦ َٓاضب١ َٚتٓٛع١اَد٣ ٚ ،املطًٛب١

َٔ ايٛادبات املٓصي١ٝ أٚ ايضف١ٝ  َتشإعاد٠ أض١ً٦ اإلإعدّ ، ٚٚيهٔ بٓفظ املطت٣ٛ

عالَات اإلداب١ باإلعاف١ إىل ْكاط تػٌُ . ايدزاضٞ ْفظ ايفضٌيف اييت اعطٝت 

 ،ٖٓاى أدٛب١ منٛذد١ٝ دتُٝع األض١ً٦ٚإذا نإ  ،َع خط١ املطام ٗاتٛافكٚايُٓٛذد١ٝ 

 صشٝش١ ٚبًػ١ ٚاعش١ اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝٚاذا ناْت  ض١ً٦،ٚتٛشٜع ايعالَات دتُٝع األ

 .املطام ايرٟ ٜتهٕٛ َٔ َدزضٞ املطام ٚبس٥اض١ املٓطل فسٜلَٚعتُد٠ َٔ 

تكِٜٛ دٛد٠ االَتشاْات ٚاإلداب١ َٚٔ عُٔ املُازضات اذتط١ٓ اييت تتعًل ب

 :ايُٓٛذد١ٝ

  ناف١ٝ َٔ  عػٛا١ٝ٥ خر ع١ٓٝاالَتشاْات عٔ طسٜل أَساقب١ عالَات ايطًب١ يف

ٚاعاد٠ تكٛميٗا ٚايتأند َٔ دق١  %،20، ٚعاد٠ َا تهٕٛ أٚزام إدابات ايطًب١

 ،تضُِٝ منٛذز خاظ ملساقب١ دق١ ايعالَات َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ. ٚٚعدايت٘ يتضشٝحا

َع  ايتضشٝححيتٟٛ ع٢ً أض١ً٦  تتعًل بتٛشٜع ايدزدات ٚتٛافل َٔ املُهٔ إٔ سٝح 

إىل االٖتُاّ  اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ ٚخط١ املطام، ٚصش١ مجع ايدزدات. باالعاف١

عٝح تهٕٛ  ،بٛدٛد تػر١ٜ زادع١ َٓاضب١ َٔ قبٌ املدزع ع٢ً ٚزق١ إداب١ ايطايب

 ٚاعش١ َٚطبب١ يٓكط دزد١ ايطايب.
  ٜ٘حتًٌٝ عالَات ايطًب١ اسضا٥ًٝا، عٝح ميهٔ يًُطًع عًٝٗا إٔ ٜهٕٛ يد

اْطباعات عا١َ عٔ شتسدات االَتشإ بطسٜك١ ضسٜع١. ٚميهٔ اعتُاد بعض 

ت االسضا١ٝ٥ اييت ُتعٗس ْتا٥ر ايطالب بضٛز٠ مشٛي١ٝ ٚقادز٠ ع٢ً ايتشطني االختبازا

 يف االٚقات ايالسك١.



 
 

 
 
 

240  
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

اهتىاوه بالشٍة يف التفشري ووٍهجه يف عزوها واحللي عميها يف اإلنام نحهد بو الحسيو بو القاسم 

 علي عبدالله سراج د.|                                                  كتابه "وٍتهى املزاً يف شزح آيات األحلاً"

 
ISSN : 2410-1818 

 م2016 ابريل( 13( المجلذ )10العذد )

 ب. تكِٜٛ دٛد٠ ايٛادبات املٓصي١ٝ أٚ ايضف١ٝ

، أسد ٚضتٖٛاعٌُ، ايأٚزام ٚػازٜع، ٚاملعاخ، األاألعُاٍ املٓصي١ٝ، َجٌ:  دتع

ٚتٓفٝر األعُاٍ  تضُِٝ ٚميهٔ إٔ ٜتِأدٚات ايتكِٜٛ يًُطام.  يفايعٓاصس ايس٥ٝط١ 

 (. 4بعد َسٚزٖا بجالخ خطٛات ز٥ٝط١، نُا ٖٛ َبني يف ايػهٌ زقِ ) يًُطام املٓصي١ٝ

 

 األعىاه املٍزلية لمىشاقوتٍفيذ تقويي وخطوات تصىيي (: 4الشلن )

املٓصي١ٝ عداد األعُاٍ إٜكّٛ فسٜل تدزٜظ املطام خالٍ االدتُاع ايدٚزٟ مبٓاقػ١ ٚ

بٓا٤ً ع٢ً ايتكِٜٛ ايصَين  يًفرت٠ ايكاد١َ، ٗا ايُٓٛذد١ٝ املطًٛب تٓفٝرٖا يًُطامإداباتٚ

. ٚمبا إٔ األعُاٍ املٓصي١ٝ َٛسد٠ دتُٝع غعب تدزٜظ يًُطام ارتط١ ايدزاض١ٝيف  املدزز

باعتُاد األعُاٍ املٓصي١ٝ  طاماملطام يف ناف١ ايفرتات ايدزاض١ٝ، ٜكّٛ َٓطل امل

ٟ أٚيف ساٍ ٚدٛد  ،ايرٟ ٜكّٛ بدٚزٙ باعتُادٖا نريو ايربْاَر٢ً َٓطل ٚعسعٗا ع

 عادتٗا إىل فسٜلإَالسعات أٚ تعدٜالت َٔ قبٌ َٓطل املطام أٚ َٓطل ايربْاَر ٜتِ 

بايتطًطٌ ايطابل. نُا ٜتِ  عاد٠ تكٛميٗاإاملطام إلدسا٤ ايتعدٜالت املطًٛب١ ٚ تدزٜظ

ٚذيو  اهل ١املٓصي١ٝ ٚٚعع تٛشٜع ايعالَات املطتشكتضُِٝ اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ يألعُاٍ 

 داب١إدابات ايطًب١ ٚايعالَات اييت سضًٛا عًٝٗا باإل ١دسا٥٘، عٝح ٜتِ َكازْإقبٌ 

ٚايعالَات ايُٓٛذد١ٝ يغُإ ايعداي١ ٚايدق١ ٚاملٛعٛع١ٝ خالٍ ع١ًُٝ ايتضشٝح. نُا 



 
 

 
 
 

241  
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

اهتىاوه بالشٍة يف التفشري ووٍهجه يف عزوها واحللي عميها يف اإلنام نحهد بو الحسيو بو القاسم 

 علي عبدالله سراج د.|                                                  كتابه "وٍتهى املزاً يف شزح آيات األحلاً"

 
ISSN : 2410-1818 

 م2016 ابريل( 13( المجلذ )10العذد )

عهط١ٝ يًطًب١ ع٢ً ٜتِ تضشٝح األعُاٍ املٓصي١ٝ يًطًب١ عٝح ٜهٕٛ ٖٓاى تػر١ٜ 

 إداباتِٗ.

 :تكِٜٛ دٛد٠ ايٛادبات املٓصي١ٝ أٚ ايضف١َٝٚٔ عُٔ املُازضات اذتط١ٓ اييت تتعًل ب

  االعتُاد ع٢ً أسد أْع١ُ إداز٠ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ يف عسض ايٛادبات ع٢ً ايطالب

 .ٚاضتالَٗا َِٓٗ بػهٌ َايٞ ٚبػهٌ قابٌ يًُساقب١ ٚاملتابع١

 ( ّحتدٜد اجملاٍ ايعاScope( ٚاملٛعٛع احملدد )Focus يهٌ عٌُ َٓصيٞ، ٚتازٜذ )

إدسا٤ ايعٌُ املٓصيٞ، ٚتازٜذ تطًُٝ٘ ملدزع املطام، ٚايعال١َ املطتشك١ ي٘، ٚشتسز 

 ايتعًِ ايرٟ ضٝػطٝ٘.

 ايتػاب٘ ٚاالستٝاٍ ٚايٓطذ يف يهػف ْطب١  اذتاضٛبساَر اضتدداّ أسد ب

يتطٌٗٝ ١َُٗ املدزع يف نػف ٚذيو  ،Turnitinايٛادبات املٓصي١ٝ، َجٌ بسْاَر 

 .دق١ تكِٜٛ أعُاٍ ايطًب١ٚبايتايٞ  ،ايطسقات ايع١ًُٝ

 : ز. تكِٜٛ أعُاٍ ايطًب١ يف ايٛادبات ايضف١ٝ ٚاملػازٜع

يف األعُاٍ  ايتكِٜٛذتطاب عالَات  ٖا١َأدا٠ ع١ًُٝ ٖٞ ( Rubricايسٚبسى ) إٕ

١ املستبط١ حتتٟٛ ع٢ً زتُٛع١ َٔ املعاٜري ٚايكٛاعد املٓطك١ ٚايعادي فٗٞ ;املدتًف١ يًطًب١

ْػط١ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١. اييت تطتددّ يتكِٜٛ أدا٤ ايطايب يف األ ،ٖداف ايتع١ًُٝٝباأل

ضٛا٤ ادتُاع١ٝ َجٌ  ،دا٤ ايطًب١ يف األعُاٍ املدتًف١أٜتِ اضتدداّ ايسٚبسى يتكِٜٛ 

ايفسد١ٜ َجٌ املػازٜع ٚاالعاخ، ٚذيو عرب أدا٠  ( أGroup Workٚايٛادبات ايضف١ٝ )

دٚات أتِ تضُُٝٗا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً َدزضٞ املطاقات املدتًف١ عٝح تتٛسد ٜتكِٜٛ خاص١ 

 عُاٍ ايطًب١.ايكٝاع أل

 ٖٚٞ: ايعاد٠،ٖٓاى ثالث١ أْٛاع َٔ ايسٚبسى يتكِٜٛ أعُاٍ ايطًب١ يف 

عُاٍ ايطًب١ املدتًف١ َجٌ أل (Presentation)"ايعسض ايتكدميٞ" ايسٚبسى يتكِٜٛ أ. 

 عد٠، ٖٚٛ َكطِ إىل (Case Studies) (، ٚاذتاالت ايدزاضProjects١ٝاملػازٜع )

املعًَٛات، ٚايكدز٠ ع٢ً  ٚتكِٜٛاحملت٣ٛ َٚٓاضبت٘ ٚدقت٘،  تكِٜٛ :تػٌُ ،َعاٜري

ادز ٕ ٚددت، ٚاملضإتٛصٌٝ املعًَٛات يًشاعسٜٔ، ٚاملٓاقػات يف ايفضٌ ايدزاضٞ 
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ٕ نٌ َعٝاز َٔ ٖرٙ املعاٜري أخل. نُا إايع١ًُٝ املطتدد١َ، ٚتٛقٝت ايتكدِٜ، 

 . 4ٜٚٓتٗٞ بي  1ٜبدأ بي  ،خيغع ملكٝاع عالَات َتدزز

 َكطِ، ٖٚٛ (Participation)داخٌ احملاعس٠"  َػازن١ ايطًب١"ايسٚبسى يتكِٜٛ ب. 

اذتغٛز، ٚايتشغري يًُشاعسات، ٚاملٓاقػات ايضف١ٝ،  :تػٌُ ،َعاٜري عد٠إىل 

خل. نُا خيغع نٌ َعٝاز َٔ ٖرٙ املعاٜري ملكٝاع إٚايكدز٠ ع٢ً املتابع١ ايع١ًُٝ، 

 . 4ٜٚٓتٗٞ بي  1ٜبدأ بي  ،عالَات َتدزز

( ألعُاٍ ايطًب١، Group Work)" ايٛادبات ايضف١ٝ ادتُاع١ٝ"ايسٚبسى يتكِٜٛ ز. 

(. 5، نُا ٖٛ َبني يف ايػهٌ زقِ )إىل قطُني بايتطاٟٚ سٝح ٜٓكطِ ٖرا ايسٚبسى

َعاٜري َػازنت٘  :ىلإٖٚٞ َكط١ُ  ،عال١َ ايطايب ايفسد١ٜ ع٢ً ايكطِ األٍٚ حيتٟٛ

بفعاي١ٝ يف اجملُٛع١، َٚطاعدت٘ يباقٞ افساد اجملُٛع١، َٚػازنت٘ يف املٓاقػ١ 

سٝح ٜتِ تكِٜٛ  ،ب١الَات ايطًع، َٚتابعت٘ يًٛظٝف١. تتفاٚت يف ٖرا ايكطِ ١ايبٓا٥

فٝعترب ايعال١َ َٛسد٠ دتُٝع أعغا٤  ،نٌ طايب ع٢ً سدٙ. أَا ايكطِ ايجاْٞ

سٝح ٜعرب عٔ تفاعٌ اجملُٛع١، ٚااليتصاّ، ٚحتكٝل  نفسٜل ٚاسد، اجملُٛع١

اجملُٛع١ عٔ ايٛادب املطًٛب َِٓٗ.  إداب١تكِٜٛ ٚاألٖداف، ٚايعٌُ نُذُٛع١، 

 .4ٜٚٓتٗٞ بي 1ٜبدأ بي  ، ملكٝاع عالَات َتدززنُا خيغع نٌ َعٝاز َٔ ٖرٙ املعاٜري

ال إ ،عاف١ٝ ع٢ً َدزع املطامإع٢ً ايسغِ َٔ إٔ تطبٝل ٖرا املكٝاع ٜغٝف أعبا٤ ٚ   

ملعاٜري ستدد٠  أْ٘ ٜطاعد يف زصد عال١َ ايطًب١ املطتشك١ يف أعُاهلِ املدتًف١ ٚفكًا

ايبعد عٔ ايتكدٜس . إعاف١ إىل بػهٌ دقٝل ْٚصٜ٘ مما جيعًٗا أنجس بطاط١ ٚغفاف١ٝ

تكدّ أزع١ٝ صاذت١ يًكٝاّ بتكِٜٛ ذاتٞ  نُا، املبين ع٢ً األٖٛا٤ايػدضٞ 

 ٚايتفهري َٚسادع١ ايٓعسا٤.
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 الزوبزك لتقويي الواجبات الصفية اجلىاعية(: تصىيي 5الشلن )

 : د. ايتكِٜٛ ايداخًٞ

تعد َسس١ً ايتكِٜٛ ايداخًٞ َسس١ً أضاض١ٝ ٖٚا١َ يف أٟ ْعاّ عُإ دٛد٠ 

ْٗا١ٜ نٌ (. سٝح ٜتِ اختٝاز زتُٛع١ َع١ٓٝ َٔ املطاقات املطسٚس١ يف 2011)ايكسْٞ، 

إلدسا٤ ايتدقٝل ايداخًٞ عًٝٗا. ٚترتاٚح أعداد املطاقات اييت ختغع  فضٌ دزاضٞ

% َٔ 25 -% ١ٝ20، سٝح ميهٔ اختٝاز يًتدقٝل ايداخًٞ ملعاٜري املؤضط١ األنادمي

ٕ فسٜل ايتدزٜظ أ. ٜٗدف ايتدقٝل ايداخًٞ إىل ايتأند َٔ املطاقات أٚ أنجس َٔ ذيو

عاٜري عُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٔ سٝح مل املؤضط١ ًَتصّ باملعاٜري ارتاص١ يف ديٌٝ

 ١ًٝ يًُطامضتدداّ ايُٓاذز ارتاص١ بادتٛد٠، ٚااليتصاّ بارتط١ ايتفضٝااإلدسا٤ات، ٚ

ايتأند َٔ دٛد٠ أضايٝب  إىلايتدقٝل ايداخًٞ ٜٚٗدف . (2013)بسقاٟٚ ٚآخسٕٚ، 

ايتكِٜٛ َٚٓاضبتٗا يًُطاقات ارتاص١ بٗا، باالعاف١ إىل ايتأند َٔ تػط١ٝ َاد٠ املطام 

 ٚفل ادتدٍٚ ايصَين املتفل عًٝ٘.ٚنُا ٖٛ َبّٝٔ يف ارتط١ ايدزاض١ٝ  ،ناَاًل

داخًٞ يًربْاَر َسادع١ غا١ًَ يهاف١ ستتٜٛات ًَف ٜتِ يف ع١ًُٝ ايتدقٝل اي

املطام، عٝح ٜتِ تكِٜٛ املطام ٚقدز٠ َدزضٛٙ ع٢ً تػط١ٝ مجٝع شتسدات ايتعًِ 

تٛعح فٝٗا ناف١  ات٦ٜٗتِ تعب خاص١ٕ ٖٓاى مناذز أَٚٔ ادتدٜس بايرنس ارتاص١ ب٘. 

ايجػسات ٚايٓكاط اييت مل ٜتِ تػطٝتٗا بفعاي١ٝ نُا ٖٛ َضُِ هلا، ٚميهٔ إٔ حيتٟٛ 

ايتكسٜس ع٢ً ارتطٛط ايعسٜغ١ يًٓكاط ايتاي١ٝ: أض١ً٦ تكِٜٛ ايطالب )اختبازات، 
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ٚادبات َٓصي١ٝ، ٚادبات صف١ٝ(، ٚتكِٜٛ دقتٗا، ٚٚعٛسٗا، ٚصشتٗا، ٚتػطٝتٗا 

مناذز االَتشإ يًػعب املدتًف١ يٓفظ املطام ألْٗا يف املطت٣ٛ ملدسدات ايتعًِ، ٚتكِٜٛ 

ْفط٘، ٚعٝٓات َٔ إدابات ايطًب١ اييت مت تضشٝشٗا ٚتكِٜٛ فُٝا إذا مت ذيو بطسٜك١ 

صشٝش١ ٌٖٚ مت إعطا٤ تػر١ٜ زادع١ َٓاضب١ يًطًب١ عٔ ضبب خضِ ايدزدات. ٜتِ 

يكطِ ا ْٚطد١ يس٥ٝظ دا٥س٠ عُإ ادتٛد٠إزضاٍ ْطد١ َٔ ايتكازٜس ايطابك١ إىل 

إدسا٤ ايتعدٜالت ايالش١َ ع٢ً ًَف املطام  سٝح ٜتِ / َٓطل ايربْاَر،األنادميٞ

َٔ ز٥ٝظ ايكطِ/ َٓطل ايربْاَر إىل َٓطل  ، ٚبايتطًطٌ األنادميٞالسعاتاملسطب 

املطام ٚصٛاًل إىل َدزع املطام ايرٟ ٜكّٛ بإدسا٤ ايتعدٜالت املطًٛب١ ٚزفعٗا َس٠ أخس٣ 

ٚيعٌ َٔ  .ًطٌ األنادميٞ يٝتِ ايتأند َٔ إدسا٤ ايتعدٜالت املطًٛب١برات ايتط

املٓاضب ايترنري ٖٓا إٔ دا٥س٠ عُإ ادتٛد٠ يف املؤضط١ ٖٞ املطؤٚي١ املباغس٠ عٔ 

ايتصاّ ايدٚا٥س املدتًف١ يف املؤضط١ بتطبٝل اإلدسا٤ات املعتُد٠ فُٝا ٜتعًل بغُإ 

 ادتٛد٠ ٚايتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس.

 ُٔ املُازضات اذتط١ٓ اييت تتعًل بايتكِٜٛ ايداخًٞ:َٚٔ ع
  "ًٞميهٔ يًُؤضط١ األنادمي١ٝ اضتشداخ َٓضب ددٜد باضِ "َدقل داخ

(Internal Assessor) ٜٞٚتِ اختٝاز املدقل ايداخًٞ بٓا٤ً  .يهٌ بسْاَر أنادمي

ع٢ً ارترب٠ املرتان١ُ يعغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاألدا٤ يف ايفضٍٛ ايطابك١ يف دٛد٠ 

 ًَف املطام.

  ميهٔ يًُؤضط١ األنادمي١ٝ اضتشداخ دت١ٓ خاص١ عُٔ ايًذإ األنادمي١ٝ

تغِ يف عغٜٛتٗا املدقل ايداخًٞ يهٌ بسْاَر أنادميٞ، ٚجتتُع بػهٌ دٚزٟ 

١ ايكغاٜا املتعًك١ بايتدقٝل ايداخًٞ ٚضبٌ ايتشطني ٚايتطٜٛس. نُا ٚتكّٛ ملٓاقػ

دت١ٓ ايتدقٝل ايداخًٞ بعٌُ يكا٤ عاّ فضًًٝا يٝتِ ايٓكاش ٚاذتٛاز َع أعغا٤ اهل١٦ٝ 

 ايتدزٜط١ٝ سٍٛ املُازضات اذتط١ٓ ٚاألخطا٤ ايٛادب جتٓبٗا.

 : املتابعة والتقويي والتحشني. 5

املطام عٓد طسح َطاقات ايفضٌ ايدزاضٞ ايكادّ، سٝح تبدأ ع١ًُٝ َتابع١ ًَف 

ٜتِ طسح عدد ايػعب يهٌ َاد٠ ٚايٛقت املٓاضب يطسح ٖرٙ املطام ٚاملدزع/ املدزضني 

األقدز ع٢ً تدزٜظ ٖرٙ املطاقات. ٚعٓد ايبد٤ بايفضٌ ايدزاضٞ، ٜتِ حتدٜد َٓطل 
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ايفضٌ ايدزاضٞ.  املطام ايرٟ جيتُع مبدزضٞ املطام يٝتفكٛا ع٢ً آي١ٝ عًُِٗ ط١ًٝ

ٖٓاى أ١ُٖٝ بايػ١ يعٌُ ادتُاع دٚزٟ ثابت، سٝح ٜكّٛ َٓطل املطام َٚدزضٖٛا 

بتدازع خط١ املطام ٚحتدٜد أفغٌ ايطبٌ يتدزٜط٘، ٚتٛسٝد املاد٠ ايع١ًُٝ املعتُد٠ 

ضٛا٤ً ناْت ايٛزق١ٝ أٚ اإليهرت١ْٝٚ، ٚاالتفام ع٢ً طسم ٚأضايٝب تكِٜٛ ايطالب 

ُٗا، َٚٛاعٝد تطًِٝ عٝٓات َٔ إدابات ايطًب١، َٚٛاعٝد ٚدٛدتٗا، َٚٛاعٝد تطًٝ

إدخاٍ دزدات ايطًب١ ع٢ً ايٓعاّ اذتاضٛبٞ )يف ساٍ تٛفسٙ(، ٚصٛاًل إىل َٛاعٝد تطًِٝ 

 ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يطًب١ املطام ٚنتاب١ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ عٔ ضري ايعٌُ يف املطام.

دٚز ملٓطل املطام ٚز٥ٝظ أَا بايٓطب١ إىل تكِٜٛ ايعٌُ يف ًَف املطام، فٗٓاى 

ايكطِ/ َٓطل ايربْاَر ٚاملكّٛ ايداخًٞ ٚارتازدٞ. بايٓطب١ ملٓطل املطام، فٗٛ َطؤٍ 

عٔ ًَف املطام َٚا حيتٜٛ٘، سٝح أْ٘ َطؤٍٚ عٔ االدتُاعات ايدٚز١ٜ يغُإ املتابع١ 

اذتجٝج١ يًعٌُ، نُا أْ٘ َطؤٍٚ عٔ تكِٜٛ دٛد٠ طسم ٚأضايٝب تكِٜٛ ايطالب ضٛا٤ 

االختبازات أٚ ايٛادبات ايضف١ٝ أٚ ايٛادبات املٓصي١ٝ، عٝح ال ٜتِ تٓفٝر أٟ َٔ ناْت 

طسم تكِٜٛ ايطالب ألٟ َدزع يًُطام إال بعد أخر َٛافك١ َٓطل املطام عًٝ٘. نُا 

أْ٘ َطؤٍٚ عٔ تكِٜٛ ًَف املطام َٔ خالٍ تكسٜس ْٗا٥ٞ ٜتِ نتابت٘ بايتعإٚ َع 

يكطِ/ َٓطل ايربْاَر، فٗٛ َطؤٍٚ عٔ دٛد٠ َدزضٞ املطام. أَا بايٓطب١ يس٥ٝظ ا

ايعٌُ يف املطام، ٚغريٙ َٔ َطاقات ايربْاَر، نُا أْ٘ َطؤٍٚ عٔ عُإ دٛد٠ ًَف 

املطام َٔ خالٍ تفكد املًف ٚبأٚقات دٚز١ٜ ٚتدٜٚٔ َالسعات٘ ع٢ً املًف َٚا حيتٜٛ٘ 

م تكِٜٛ ٚايتٛقٝع ع٢ً ٚزق١ ضذٌ املًف. نريو ٜكّٛ َٓطل ايربْاَر بغُإ دٛد٠ طس

ايطالب ضٛا٤ ناْت االختبازات أٚ ايٛادبات ايضف١ٝ أٚ ايٛادبات املٓصي١ٝ َٔ خالٍ 

االطالع ع٢ً مناذز تكِٜٛ ٖرٙ ايطسم ٚتدٜٚٔ َالسعات٘ ٚايتٛقٝع عًٝٗا. ٚميهٔ إٔ 

تكّٛ املؤضط١ األنادمي١ٝ بتعٝني َكِٝ داخًٞ َتدضط يهٌ بسْاَر، سٝح ٜكّٛ 

َا حيتٜٛ٘ ٚايتأند َٔ دٛدت٘ َٔ خالٍ أزبع َساسٌ بتدقٝل ايعٌُ يف ًَف املطام ٚ

يًعٌُ، تتِ املسس١ً األٚىل عٓد فتح ًَف املطام يًتأند َٔ استٛا٤ٙ ع٢ً األدصا٤ 

ايس٥ٝط١ يًبد٤ يف ايعٌُ ٚٚدٛد ايُٓاذز اييت ضٝتِ اضتدداَٗا يف املًف. ٚيف املسس١ً 

تضف ايفضٌ )االَتشإ ايجا١ْٝ، ٜتِ ايتأند َٔ عُإ دٛد٠ ايعٌُ بعد ايتكِٜٛ يف َٓ

األٍٚ، ٚايٛادبات املٓصي١ٝ، ٚايٛادبات ايضف١ٝ ادتُاع١ٝ سطب خط١ املطام(. ٜٚتِ ْفظ 
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األَس يف املسس١ً ايجايج١ َٔ ايتكِٜٛ يف ْٗا١ٜ ايفضٌ. أَا دٚز املكّٛ ارتازدٞ، فٝهٕٛ 

ز يف املسس١ً ايسابع١ ٚاألخري٠ بعد ْٗا١ٜ ايعٌُ يف ًَف املطام، َٚٔ خالٍ االختٝا

ايعػٛا٥ٞ يبعض املًفات ٚايتأند َٔ دٛد٠ ايعٌُ ايرٟ مت ب٘ ٚنتاب١ تكسٜس غاٌَ 

يًعُٝد سٍٛ دٛد٠ ايعٌُ، ايرٟ ٜكّٛ بإزضاي٘ إىل َٓطكٞ ايرباَر يًعٌُ بٗرٙ املالسعات 

ٚبايتٓطٝل َع ٚسد٠ عُإ ادتٛد٠.  ٚبعد نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايعٌُ، ٜتِ نتاب١ 

دٛد٠ ايعٌُ يف ًَف املطام، ٜتِ إزضاي٘ ملٓطل تكسٜس باضتدداّ منٛذز خاظ سٍٛ 

ايربْاَر ايرٟ ٜٓاقػ٘ َع َٓطكٞ املطاقات ٚايعٌُ بٗرٙ املالسعات سطب ايتطًطٌ 

 املعتُد.

أَا ع١ًُٝ ايتشطني، فتتِ بعد جتُٝع َالسعات املكّٛ ارتازدٞ، ٚاملكّٛ ايداخًٞ، 

١ٝ ملٓطل ايربْاَر، يًتأند ٚايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ملٓطل املطام سٍٛ املطام، ٚايصٜازات ايضف

َٔ آيٝات تٛصٌٝ ستت٣ٛ املطام يًطالب ٚحتكل شتسدات٘. ٚبعد ذيو ميهٔ إٔ ٜكّٛ 

َٓطل ايربْاَر باالدتُاع َع َدزضٞ ايربْاَر يتدازع ٖرٙ املالسعات ٚاالتفام ع٢ً 

 آي١ٝ ايعٌُ يف ًَف املطام يف ايفضٍٛ ايدزاض١ٝ ايكاد١َ. 

 : اإلللرتوٌياملمف . 6

ّ َفّٗٛ َتهاٌَ يًًُف اإليهرتْٚٞ يف املؤمتس األٚزٚبٞ يٝهٕٛ اَتدادًا يكد قد

ملًف املطام ايتكًٝدٟ، عٝح ٜتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ زٚابط قٛاعد ايبٝاْات اييت 

تػٌُ اإلصتاشات ايػدض١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، ْٚتا٥ر فسٜل ايعٌُ، ٚاملسادع ارتاص١ باملطام، 

(. ٜٚعد ًَف Mason, 2004ملطام )ٚشتسدات ايتعًِ اييت مت حتكٝكٗا َٔ خالٍ ا

املطام اإليهرتْٚٞ َٔ األدٚات اهلا١َ ملػازن١ ايتذازب بني املدزضني يف شتتًف 

األَانٔ ٚاألشَإ، باإلعاف١ إىل إَها١ْٝ إداز٠ املطاقات املدتًف١ دٕٚ اذتاد١ إىل 

ايتٛادد يف ْفظ املهإ ٚذيو يف خط٠ٛ إداز١ٜ ممٝص٠ يف ساٍ ٚدٛد أنجس َٔ فسع 

 ُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ.يً

( ساي١ دزاض١ٝ يف Gülbahar & Tinmaz, 2006ٚقد عسض دٛيباٖاز ٚتُٓاش )

عجُٗا سٍٛ تطبٝل َبدأ ايتعًِ بٛاضط١ املػازٜع باضتدداّ ًَف املطام اإليهرتْٚٞ يف 

فضٍٛ دزاض١ٝ صػري٠ اذتذِ يف تسنٝا. ٚقد اعتُد ايباسجإ ع٢ً َبدأ "تضُِٝ، 

ٌُ ع٢ً خط١ املطام ٚتٓفٝرٙ. ٚقد اقرتح ايباسجإ إٔ ٚتطٜٛس، َٚٔ ثِ تكِٜٛ" يًع
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ايطسٜك١ ايتكًٝد١ٜ يف تكِٜٛ شتسدات املطام ئ تهٕٛ زتد١ٜ يف ٖرٙ ايدزاض١، سٝح 

إٔ َبدأ ايتعًِ بٛاضط١ املػازٜع حيتاز إىل أدا٠ شتتًف١ يُتعٗس زدٚد ايفعٌ عٓد ايطالب 

باضتدداّ املًف اإليهرتْٚٞ  ٚاالْطباعات سٍٛ أعُاهلِ. ٚميهٔ تًب١ٝ ٖرٙ املتطًبات

يًُطام، سٝح ٜهٕٛ تسنٝص ايطالب بػهٌ ناٌَ سٍٛ ايتعًِ باملطًل، ٚبايتايٞ 

 فكد زأ٣ ايباسجإ إٔ املًف اإليهرتْٚٞ ٖٛ أسد ٚضا٥ٌ ايتعًِٝ ٚيٝظ ْتٝذ١ ي٘.

( يف دزاضت٘ فٛا٥د ًَف املطام ايٛزقٞ Lombardi, 2008ٚقد عسض ملبازدٟ )

زآٖا "خطري٠" َجٌ عسٚز٠ ايتػًٝف، ٚثكٌ املًفات عًَُٛا، ٚسفغ باإلعاف١ إىل أَٛز 

بعض املٛاد اييت ٖٞ غري ذات ق١ُٝ، ٚعدّ ايتكِٜٛ مبٛعٛع١ٝ ٚثبات، ٚايتشسٜف عٝح 

ميهٔ إٔ ٜتِ إخفا٤ ايٛاقع َٔ خالٍ ًَف املطام يف بعض األسٝإ. ٚقد عسض ايباسح 

١ْٝٚ، َٓٗا: َٛعٛع ايطس١ٜ بعض ايتشفعات ارتاص١ بايتشٍٛ إىل املًفات اإليهرت

ٚارتضٛص١ٝ، ٚايتهًف١ ارتاص١ بٗرا املػسٚع، ٚطسٜك١ اختٝاز ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ 

 اييت تٛفس خاص١ٝ ًَفات املطام عٝح تهٕٛ ض١ًٗ االضتدداّ ٚايتطٜٛس ٚاألزغف١.

ٚقد ٜهٕٛ َٔ ايغسٚزٟ اعتباز ايتشٍٛ إىل املًف اإليهرتْٚٞ َضاسبًا الضتدداّ 

نُٛدٍ  (Learning Management Systemاحملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ) داز٠ْعاّ إل

(Moodle( أٚ بالنبٛزد )Blackboard،)  ٚذيو بٗدف إداز٠ ستت٣ٛ املطاقات

دٚات ايتكِٜٛ املدتًف١، ٚإداز٠ بعض أإيهرتًْٚٝا َٔ سٝح ستت٣ٛ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ، ٚ

ايٛزقٞ إىل ًَف ًَف املطام  اعاف١ إىل حتٌٜٛ ،ايفعايٝات ايتع١ًُٝٝ إيهرتًْٚٝا

ٚيعٌ َٔ أِٖ ايفٛا٥د اييت قدَٗا املًف اإليهرتْٚٞ َٔ  (.e-Portfolioإيهرتْٚٞ )

خالٍ ْعاّ إداز٠ احملت٣ٛ اإليهرتْٚٞ ٖٛ ايبٓا٤ ايرتانُٞ اإليهرتْٚٞ ملًف املطام، 

عٝح ٜطتفاد َٔ خربات أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايفضٍٛ ايطابك١، ٚعدّ عٝاع 

 (.2012بك١ باْتكاٍ ٚتػري ايهٛادز ايتدزٜط١ٝ )ايضسٜفٞ، ْٚطٝإ ارتربات ايطا

ٚجيدز بايرنس إٔ أْع١ُ إداز٠ احملت٣ٛ عاد٠ َا تكدّ ٚسدات بسزت١ٝ داٖص٠    

رتد١َ ًَف املطام اإليهرتْٚٞ، ْٚرنس ٖٓا ايٛسد٠ ايربزت١ٝ ارتاص١ باملًف 

 ,Exabis e-portfolio(Henrick اإليهرتْٚٞ يًُطام اييت تكدَٗا َٛدٍ بعٓٛإ 
(، ٖٚٞ تعٌُ ع٢ً جتُٝع ستتٜٛات ًَف املطام َٔ خط١ املطام، ٚاملاد٠ ايع١ًُٝ، 2011

ٚاملٛاد املطاْد٠، ٚع١ٓٝ َٔ إدابات ايطالب، ٚميهٔ إعاف١ أٟ أدصا٤ أخس٣ تساٖا 
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املؤضط١ األنادمي١ٝ عسٚز١ٜ. ٚعًٝ٘ فإٕ ًَف املطام اإليهرتْٚٞ عٔ طسٜل ْعاّ 

ٚقادزًا ع٢ً ايتأقًِ َع املؤضطات األنادمي١ٝ، نُا  َٛدٍ ميهٔ عدٙ ْعاًَا َسًْا

 (.6ٜعٗس يف َجاٍ ايػهٌ )

 
 وثاه عمى الشلن العاً لمىمف اإلللرتوٌي يف إحدى املؤسشات التعميىية.: (6الشلن )

 : لٍتائج والتوصياتا. 7

بايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ يف َؤضطات ايتعًِٝ  ٜعد ايتعًِٝ ٚايتعًِ ايعٓضس ايس٥ٝظ يإلزتكا٤

ايعايٞ ٚصٛاًل إىل ايتُٝص ٚدٛد٠ املدسدات يف ظٌ ايتٓافظ ايعاملٞ ايرٟ ٜػٗد ثٛز٠ 

َعسف١ٝ ٚتهٓٛيٛد١ٝ ٖا١ً٥، ٚتٓٛعًا يف أضايٝب ايتدزٜظ اذتدٜج١ باضتدداّ تهٓٛيٛدٝا 

ٞ ت١٦ٝٗ نٌ املعًَٛات ٚاالتضاالت; يريو أصبح يصاًَا ع٢ً َؤضطات ايتعًِٝ ايعاي

ايعسٚف ٚاإلَهاْٝات يتشطني دٛد٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٔ خالٍ عًُٝات ايتكِٜٛ 

 ٚايتشطني املطتُس عُٔ َفّٗٛ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يًُؤضط١.

دتٛد٠ ًَف زنصت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املُازضات اذتط١ٓ ٚايتشطٝٓات املطتُس٠ يكد 

ي٘ األثس ايهبري يف عُإ  ضٝهٕٛا ، ممتعًِٝ ٚايتعًِع٢ً دٛد٠ اي ٘ٚاْعهاضاتاملطام 

املؤضطات ع٢ً دٛد٠ أدا٤  ٜٓعهظ باملكابٌدٛد٠ شتسدات ايرباَر األنادمي١ٝ ايرٟ 

ملًف املطام  ٖرٙ ايدزاض١ منٛذدًا عًًُٝا تفضًًٝٝا قدَتبػهٌ عاّ. نُا  ايتع١ًُٝٝ

تعًِ شتسدات اي، ٚأثس ذيو نً٘ يف حتكٝل عُإ دٛد٠ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِيف  ٚدٚزٙ

 األنادمي١ٝ. يًرباَر
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 ، ْٛصٞ مبا ًٜٞ: كدّٚبٓا٤ً ع٢ً َا ت

املُازضات اذتط١ٓ فُٝا ٜتعًل مبًف تطبٝل ب ؤضطات األنادمي١ٝاملعسٚز٠ اٖتُاّ  .1

املطام، ٚعٝح ٜتِ إْػا٤ ضٝاض١ داخ١ًٝ َتها١ًَ تغُٔ ايتطبٝل ايفعًٞ ي٘ 

 ٚبػهٌ ٚاعح ٚدقٝل.
عسٚز٠ اٖتُاّ املؤضطات األنادمي١ٝ بإْػا٤ ٚتطٜٛس أْع١ُ داخ١ًٝ يغُإ دٛد٠  .2

 ٚايتدطٝط االضرتاتٝذٞ هلا. إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَأدا٤ عًُٝاتٗا األنادمي١ٝ عُٔ 
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