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صفحة ال  الموضوع 

  ٣   .مقدمه

  ٣  .أهداف تقويم نواتج التعلم 

  ٥  .إرشادات صياغة نواتج التعلم بطريقة صحيحة 

  ٧  .أغراض تقويم نواتج التعلم لدى الطالبات 

  ٧  . التعلم نواتج تقويم وأدوات أساليب

  ٨   .التحريرية اإلختبارات: أوالً        

  ١٥  . الشفهية ختباراتاإل: ثانياً        

  ١٧  . المالحظة فى اإلختبارات اإلكلينيكية: ثالثاً        

  ٢٠  . البورتفوليو : اإلنجاز ملفات: رابعاً        

  ٢٣  . أسس تقويم أداء الطالبة

  ٢٥  .بنوك األسئلة 

  ٢٥  .التقويم الواجب اتباعها فى تنفيذ خطة التقويم بالكلية  أنماط

  ٢٧  .المراجع 
 

E-Mail:
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  :مقدمه 
      يعتبر إعداد الطالبة للحياة العملية وتنمية قدرتها على المنافسة في سـوق العمـل دوراً               

ومن ثم ، فإن نواتج التعلم المستهدفة من خالل الدراسة بالكلية، هي الركيـزة              . أساسياً للكلية   

معارف والمهارات  األساسية للبرنامج التعليمي ومقرراته الدراسية، حيث تتضمن هذه النواتج ال         

التي ينشدها المجتمع في خريجات الكلية القادرات على إدارة المـستقبل ومواجهـة تحدياتـه               

وحيث أن تقويم نواتج التعلم له دوراً أساسياً في ضـمان الجـودة             . واإلرتقاء بمهنة التمريض  

الهامـه  وإصالح التعليم، سوف نتناول بالشرح المبسط في هذا الدليل اإلرشادي بعض النقاط             

الخاصة بعملية تقويم نواتج التعلم ، مع محاولة توضيح مساوئ نظم التقويم الحـالي، وكـذلك                

الخطوط العريضة لتطوير نظم التقويم واإلمتحانات بالكليـة، لتحـسين مخرجـات العمليـة              

  .التعليمية
  

  :أهداف تقويم نواتج التعلم 
  :فيما يلىهناك أهداف متعددة لتقويم نواتج التعلم يتمثل أهمها 

  .التعرف على مستوى تحقيق المعايير األكاديمية المنشودة -١

توثيق ما تعلمته الطالبات ، واالستفادة به فى شغل وظائف متعددة ، واإللتحاق ببرامج               -٢

 .الدراسات العليا

التعرف على معدل نمو أداء الكلية من خالل المقارنة بـين مـستوى أداء الطالبـات                 -٣

 .قالسابق والحالي والالح

مساعدة أعضاء هيئة التدريس على تحديد نواتج التعلم التى أتقنتها الطالبات وتلك التى              -٤

 .تتطلب جهداً إضافيا حتى تتحقق

 .تزويد الطالبة بتغذية راجعة تساعدها فى تحديد جوانب القوة والضعف فى آدائها -٥

 .تحفيز الطالبات لمزيد من التعلم والعمل -٦

 .فرقة دراسية أعلىتقديم رخصة النتقال الطالبة إلى  -٧

 التنبؤ بنجاح الطالبات فى دراسة مقررات دراسية فى مرحلة الدراسـات العليـا أو               -٨

 .بالنجاح المهنى بعد ذلك

 .تقديم بيانات عن جودة استراتيجيات التعليم والتعلم بالكلية -٩

  .  وضع لبنه ضمن متطلبات اعتماد الكلية من قبل هيئة اإلعتماد-١٠   
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 ما سبق، يمكن تحسين مستوى أداء مدخالت العملية التعليميـة، األمـر الـذى            وبناء على 

لذا ، كان البد من تقييم النظم الحالية        . ينعكس بدوره على تطوير مخرجات ونواتج هذه العملية       

لتقويم الطالب واإلمتحانات للتعرف على نقـاط الـضعف ومـواطن القـوة بهـا، ووضـع                 

ى نقاط الضعف ودعم مواطن القوة للوصول إلى نظام للتقويم          اإلستراتيجية الالزمة للتغلب عل   

وبناء عليه ، تم عمل دراسة لقياس       . ضمن جودتها يبالمنظومة التعليمية و  واإلمتحانات يرتقي     

مستوى جودة مخرجات العملية التعليمية بالكلية ومدى كفاءتها وقدرتها على المنافسة وذلك من             

 أطبـاء وهيئـات   –ن مخرجات العملية التعليميـة بالكليـة      خالل استطالع آراء المستفيدين م    

 فى مواقع تقديم الخدمات الصحية التابعة للجامعة أو لـوزارة الـصحة أو            -تمريض ومرضى 

لهيئة التأمين الصحي، وذلك بما يخص مستوى جـودة آداء خريجـات الكليـة ومـستواهن                

  . المهاري

 الضعف الخاصة بطرق التقـويم الحـالى      نقاط  وبفحص نتائج هذه الدراسة ، تم التعرف على         

  :وتشمل

  .ال تتصف اإلمتحانات بالموضوعية -

 . الهامة لشخصية الطالبةالجوانبال تقيس اإلمتحانات  -

 .ال تغطي اإلمتحانات محتويات المقرر  -

 .النظام الحالي في اإلمتحانات ال يميز بين قدرات الطالبات بعدل -

  .عدم الثقة في وجود معايير موحدة للتصحيح -

 .ال يتصف توزيع الدرجات المقررة بالعدالة -

وبعقد جلسات حوار مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتعرف على نقاط الـضعف              

  :فى نظم التقويم الحالية، إضافة إلى ما ذكر عاليه أفادوا بما يلي 

لجميـع  األكبر من التقويم الحالى  يعتمد على اإلختبارات التحريرية الموحـدة            الجزء   -

  .الطالب

 .يغلب على طرق التقويم الحالى قياس استدعاء المعرفة -
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تحتاج طرق التقويم الحالى إلى وجود معايير واضحة ومحددة سـواء إلعـداد أدوات               -

  .التقويم أو لتطبيقها 

  .يستغرق تصحيح اإلختبارات الحالية وقتا ويتطلب جهداً كبيراً -

 .لمهارية والوجدانيةال تقيس أدوات التقويم الحالية األهداف ا -

تحتاج أدوات التقويم الحالية إلى زيادة اإلهتمام بكل من الصدق والثبات والموضوعية             -

 .والتيسير

 

  -:مقترحات التحسين 

تم وضع الخطوط العريضة لخطة تطوير نظم تقويم الطالب واإلمتحانات يـتم فيـه تالفـي                

ي بم يضمن الشفافية والعـدل والقيـاس   السلبيات الموجودة التي وجودها في نظام التقويم الحال    

  .التربري السليم وقياس مخرجات العملية التعليمية

  

     لكل ما سبق ، يعتبر التقويم المبنى على نواتج التعلم من أهم المداخل التى تكفل إصـالح                 

لذا، تعتبر صياغة وتحديد نواتج التعلم بطريقة صحيحة من أهم احتياجـات            . العملية التعليمية 

  .لية التقويمعم

  :إرشادات لصياغة نواتج التعلم بطريقة صحيحة
 . إتساق نواتج التعلم مع المعايير األكاديمية للبرنامج-١

 . تعاون أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر فى كتابة نواتج التعلم المستهدفه-٢

 . عقد ورش عمل لإلتفاق على نواتج التعلم فى صورتها النهائية -٣

 . تكامل نواتج التعلم للمقررات معا بما يحقق المعايير األكاديمية للبرنامج-٤

 . قابلية نواتج التعلم للتحقيق بعد دراسة الطالبة للمقرر الدراسى-٥

 . توافر الموارد الالزمة لتحقيق نواتج التعلم-٦
  

 –بنى كلية التمريض        وللوصول إلى نظام للتقويم الطالبى يكون مبنياً على نواتج التعلم ، تت           

جامعة أسيوط مشروعاً لتطوير نظم تقويم الطالب واإلمتحانات، وذلك بدعم كل من برنـامج              
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التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد بوزارة التعليم العالى وجامعة أسيوط، وفيما يلـى نـوجز              

  :الخطوط العريضة لخطة العمل للقيام بهذا المشروع
تقويم واإلمتحانات كمدخل إلصالح وتحسين المنظومه التعليميـة         نشر ثقافة تطوير نظم ال     -١

من خالل عقد لقاءات وورش عمل للمعنيين بعملية التقويم لمناقشة نظم التقويم واإلمتحانـات              

  .الحالية والمستهدفة

 تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بالتقويم واإلمتحانات فى ضوء المتطلبات الالزمة لوضع            -٢

ة لتطوير عملية التقويم مع وضع ميثاق أخالقي بالكلية يلتزم به القائمون بتقويم             سياسة واضح 

  .الطالبات

 إعتماد ونشر وإعالن هذه اللوائح والقوانين المحدثة وتدريب المعنيـين بتطبيقهـا علـى               -٣

  .ممارستها ورفع كفاءة آدائهم

  . من قبل المعنيين  وضع آلية وقواعد واضحة لمتابعة تطبيق هذه اللوائح  والقوانين-٤

 وضع نظام مقنن وواضح لخطة تطوير عملية التقويم وإعالن هذه الخطـة علـى جميـع               -٥

  .المعنيين مع وضع قواعد أخالقية محدده وواضحة للقيام بعملية التقويم ووجوب اإللتزام بها 

لين عن   وضع إستراتيجية واضحة ومقننه إلدارة عملية التقويم تشمل معايير إختيار المسئو           -٦

التنفيذ وتحديد مسئولياتهم وتدريبهم  وتحديد أساليب تقييم آدائهم وقواعد محاسـبتهم، وإعـالم              

أعضاء اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبـات بهـذه اإلسـتراتيجية المنظمـة              

  .لإلمتحانات

  . وضع قواعد لمتابعة عملية التقويم بأمانة وموضوعية-٧

نية التحتية لتطوير إدارة نظم التقويم لضمان السرعة والدقـة والـشفافية              دعم وتطوير الب    -٨

  .وإدراج عمليات التقييم القبلي والمستمر والنهائي لعملية التقويم 

 إعالن نتائج التقويم ودراستها ووضع إستراتيجية بناء على نتائج الدراسة لتحسين العملية             -٩

  .التعليمية

 األهداف والمعـايير الموضـوعة لكـل تخـصص مـن             تكوين بنوك أسئلة فى ضوء     -١٠

  .تخصصات التمريض وإدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالكلية

  . العمل على تبني نظم تقييم واختبارات إلكترونية  فى التخصصات المختلفة -١١

  . السعى للحصول على  تمويل لمنح فى التمريض لدخول اإلمتحانات الدولية-١٢
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 :ةالطالب لدى التعلم نواتج تقويم أغراض
في الممارسة العملية وفي زيادة قـدرتهن علـى    به واالستفادة البات ،الط هتتعلم ما توثيق • 

 .العليا الدراسات ببرامج لتحاقاإلالمنافسة ، وكذلك فى زيادة قدرتهن على 

 الـسابق  الطالبات أداء مستوى بين المقارنة خالل من الكلية أداء نمو معدل على التعرف • 

 .والالحق والحالى

 .فيها والعاملين كلية ال لمحاسبة مؤشرات تقديم • 

 تتطلب التى وتلكأتقنتها الطالبات  التى التعلم نواتج تحديد فى التدريس هيئة عضو مساعدة • 

 .تتحقق حتى إضافيا جهدا

 .اهأدائ فى والضعف القوة جوانب تحديد فى اتساعده راجعة بتغذية ةالطالب تزويد • 

 .والعمل التعلم من لمزيد نوتحفيزهتشجيع الطالبات  • 

 . أعلى دراسية فرقة إلى ةالطالب النتقال رخصة تقديم • 

 بالنجـاح  أو العليا الدراسات مرحلة فى دراسية مقررات دراسة فى الباتالط بنجاح التنبؤ • 

  .ذلك بعد لمهنىا

عضاء هيئـة التـدريس   أ يستخدمها التى علموالت التعليم استراتيجيات جودة عن بيانات تقديم • 

  . بالكلية

 . وتغيير ما يلزم لدعم تحقيقها  المنشودة األكاديمية المعايير تحقيق قياس مدى  • 

 أعـضائها  أداء وجودة التربوية، برامجها معايير تحقيق مدى عن قوية بأدلة الكلية تزويد • 

  .وحوافزهم مكافآتهم وتحديد

  

 :التعلم نواتج تقويم وأدوات أساليب
 :أهمها من كلية ال ةطالب لدى التعلم نواتج لتقويم عديدة وأدوات أساليب هناك

 .التحريرية ختباراتاإل  -١

  .الشفهية ختباراتاإل  -٢

 .فى اإلختبارات اإلكلينيكية  : المالحظة  -٣

 .اإلنجاز ملفات  -٤
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 :يلى فكرة مبسطة عن هذه األساليب واألدوات  وفيما

 :التحريرية اراتاإلختب:  أوالً
 لما وطبقا التعلم،  نواتج تقويم فى شيوعا اإلختبارات أنواع أكثر التحريرية اإلختبارات تعتبر

  :تقسيمها إلى يمكن نواتج تعلم من اإلختبارات هذه تتضمنه
  

  :تحصيل باراتتخ إ-أ
 لمواد التخصص، فيةالمعر بالبنية المتعلقة التعلم لنواتج الطالبة تحصيل تقيس اختبارات وهى

 لتقويم تحصيل التدريس هيئة أعضاء قبل من استخداما األكثر هو اإلختبارات من النوع وهذا

 .الدراسة موضع للمقررات الطالبات
  

   :عقلية ختباراتإ- ب
 :اختبـارات  ومنهـا  ، الطالبة لدى العقلية العمليات/المهارات /القدرات تقيس اختبارات وهى

  .اإلبداعي القرار، والتفكير اتخاذ الناقد، التفكير المشكالت، وحل العلمي، التفكير
  

  :جتماعيةوإ شخصية ختباراتإ - ج
 اختبـارات  ومنها والشخصية الوجدانية بالجوانب المرتبطة التعلم نواتج تقيس اختبارات وهى

  . المواقف الحياتية فى والتصرف واالتجاهات، والميول، القيم،
  

  :اإلختبارات التحريريةالصياغة الجيدة ألسئلة 
  أداءجـودة  معـايير  ضمن تكون أن ينبغى التى المعايير أهم أحد األسئلة صياغة مهارة تُعد

 وضوح تعليمات كعدم بها لها دخل ال عوامل إلى الطالبة أداء مستوى ىزعي ال حتى المعلم،

  الجيـدة للـصياغة  األخـرى  الشروط مراعاة عدم أو منه، المطلوب وضوح عدم أو السؤال

  :صياغتها جودة ومؤشرات التحريرية ومعايير االختبارات أسئلة أنواع يلى وفيما .للسؤال
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   :االستجابة إنتاج  أسئلة-أ
 .المقال وأسئلة اإلكمال  أسئلة :األسئلة هذه من

  

 : االستجابة اختيار أسئلة-ب
 تتخير وعليها أن للمشكلة، حلوال أو للسؤال إجابات عدة للطالبة تقدم األسئلة من النوع هذا فى

 باألسـئلة  هـذه األسـئلة   وتسمى اإلجابات هذه أفضل أو بينها من الصحيح الحل أو اإلجابة

 وتقسم .آلخر فرد من يختلف تصحيحها ال أى التصحيح، بموضوعية تتسم ألنها الموضوعية

 :اآلتية األنواع إلى الفئة هذه

 .متعدد من االختيار -١

 .والخطأ الصواب -٢

  .المزاوجة -٣

  .الترتيب إعادة -٤

 

 السابقة، الفئات من فئة كل فى األسئلة أنواع بعض معايير جودة صياغة عرض يلى وفيما

 .صياغتها ومؤشرات جودة

  

I- االستجابة إنتاج أسئلة :  

   :اإلكمال أسئلة  -١
 إكمال منها ويطلب األعداد أو الكلمات بعض فيها حذفت عبارة األسئلة هذه فى للطالبة يعطى

  .الناقص

  

 :اإلكمال أسئلة صياغة جودة معيار
 العبـارة  يكمـل  الـذى  الفراغ فى المناسبة الكلمة وضع فى الطالبة مهارة تقيس أن

 المعطاة
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١٠

E-Mail:

  

 :اإلكمال أسئلة صياغة جودة مؤشرات
  .العبارة نهاية قرب الفراغ وضع 

  .العبارة من المهمة الكلمة تحذف 

  .بالكتا من بنصها العبارة وضع عدم 

 . العبارة فى فقط األكثر على اثنين أو فراغ وجود 

   .البنود فى الفراغات عدد تساوى 

  .للفراغ فقط واحدة إجابة توجد 
  

 :لالمقا أسئلة -٢
 األسئلة وتشتمل هذه فقرات، أو أفكار أو جمل عدة تنتج أن الطالبة من يطلب األسئلة، هذه فى

 .عللى، قارنى بينى، وضحى، ناقشى، ،انقدى اشرحى، :مثل بكلمات تبدأ أسئلة على

 قد تـصل  طويلة إجابة تتطلب وقد أكثر، أو عبارة تكون قد قصيرة إجابة األسئلة تتطلب وقد

  .فقرات عدة إلى

  

 :المقال أسئلة صياغة جودة معيار
 فـي  وتقديمها واألفكار، والمعارف المعلومات عن التعبير فى الطالبة مهارة تقيس أن

 .صحيحة يةومنطق صورة منظمة

  

 :المقال أسئلة صياغة جودة مؤشرات
 يطرحهـا  التـى  المشكلة تكون بحيث ومحددا واضحا السؤال يكون أن يجب 

  .الطالبات أذهان فى واحدة

  .أمكن كلما إلخ...  متى، من، :مثل بالتذكر مرتبطة كلمات استخدام تجنب 

 :مثل لتفكيرا من العليا المستويات تقيس أن شأنها من عبارات استخدام يفضل 

 لنـواتج  طبقـا  وذلك إلخ،...انقدى، فسرى، اربطى، قارنى، اشرحى، لماذا،

  .التعلم

 .التقدير  بمقاييس الطالبة إعالم 
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E-Mail:

  

 :المقالية األسئلة مميزات
 إمكاناتها إلظهار للطالبة الفرصة إتاحة أهمها من مميزات بعدة المقالية األسئلة تتميز

 :من حيث

  .متسق سياق فى وترتيبها األفكار تنظيم 

   .وتقويمها األفكار نقد 

   .نظرها وجهات عن التعبير 

   .اإلجابة جوانب من نقاط من المهم تخير 

   .تخمين فى حال ما إذا كانت األسئلة واضحة الصياغة دون اإلجابة 

 . اإلعداد فى وجهداً وقتاً تتطلب ال 

  
 :المقالية األسئلة عيوب

 محـدودة  أجزاء على تركز وإنما راسيالد المقرر محتوى تغطى ال ،شاملة غير 

أسـئلة   توقـع  فـى  الجهـد  وبذل والمصادفة للحظ الطالبة أمام المجال يفسح مما

 .االستيعاب فى بذله من بدالً اإلمتحان

 بل الدرجة إعطاء فى المصححين تقدير يختلف حيث عادلة وغير موضوعية غير 

  .آلخر وقت من نفسه مع نفسه المصحح يختلف  قد

  .عليها الدرجة تقدير فى طويالً وقتاً تستغرق 

 عما التخمين فى الطالبة يوقع مما األحيان من كثير فى واضحة صياغتها تكون ال 

 .بدقة منها مطلوب  هو

  
   :القصيرة المقالية األسئلة
 المقاليـة  األسئلة على قصور تتغلب بذلك وهى ،المقرر من كبيراً قدراً تغطى هى أسئلة

 تقـدير  مقـاييس  صياغتها ووضع بوضوح االهتمام وينبغى .مميزاتها تغفل وال التقليدية

  .درجاتها
  



                    
       

  
  

  
     ٠٨٨٢٣٣٥٥٢٠:                                                                                 فاآس ٠٨٨٢٣٣٥٥٢٠: ت 

nursing_fac/eg.edu.aun.www://http 
 nurse@aun.edu.eg  
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E-Mail:

II-  االستجابة اختيار أسئلة:  
 :متعدد من ختياراإل أسئلة -١

الـتعلم   نواتج وتقيس شيوعا، الموضوعية األسئلة أكثر متعدد من اإلختيار أسئلة تعتبر

 ناقصة أو عبارة مباشر السؤ صورة فى تصاغ قد مشكلة من السؤال ويتكون بكفاءة ،

 من األصل وقائمة من الحلول المقترحة تسمى البدائل ويطلب أو المتن أو الجذر تسمى

 الـصحيح  والبديل ، الصحيح البديل وانتقاء البدائل، السؤال وقائمة متن قراءة الطالبة

 تتـشتي  أى ، بالمشتتات االختيارية البدائل تسمى بينما سؤال  يسمى اإلجابة، كل فى

   .الصحيحة اإلجابة من شك فى هم الذين هؤالء

  

 :متعدد من اإلختيار أسئلة صياغة جودة معيار
 المقترحة البدائل بين من الصحيحة اإلجابة اختيار فى الطالبة مهارة األسئلة تقيس أن

 .للسؤال

  

 :السؤال متن جودة مؤشرات
  .لغويا صحيحة قصيرة، دقيقة، واضحة، صياغتة تكون 

   .السؤال متن فى الصحيحة باإلجابة اإليحاء أو لميحالت تجنب 

   .ذلك أمكن كلما النفى صيغة تجنب 

 هذا تعريف السؤال من الهدف كان إذا المصطلح أو المفهوم السؤال متن يتضمن 

 .المفهوم 

   .للبدائل النظر دون السؤال عن اإلجابة إمكانية 
  

 :السؤال بدائل جودة مؤشرات
  . صحيحة فقط واحدة إجابة هناك تكون 

  .السؤال بمجال وترتبط محتواها فى البدائل تتجانس 

  .الخاطىء الفهم أو المعلومات نقص من الناشئة األخطاء على البدائل تعتمد 

  .الطالبة لدى كلها معروفة البدائل فى المستخدمة والكلمات المصطلحات تكون 
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E-Mail:

   .ةالصحيح واإلجابة السؤال متن بين اللفظية اإلرتباطات تجنب 

  "خطأ سبق ما كل " أو ،"صحيح سبق ما كل/ جميع" عبارات استخدام تجنب 

  .بدائل ) ٥(إلى  ) ٤(بين   ما البدائل عدد يتراوح 

 البـدائل  جميع تتضمن أى المشتتات، من أطول الصحيحة اإلجابة أالَّ تكون يجب 

 .نفس عدد الكلمات تقريباً

  

 :المطورة  متعدد من  أسئلة اإلختيار
قيـاس   فـى  فعالة تقويم أداة تكون أن يمكن متعدد، من اإلختيار أسئلة صياغة حسِنُأ إذا

 ويمكن أن .جيد نحو على العليا التفكير مهارات قياس فى استخدامها ويمكن التعلم، نواتج

  .اختيارها تم التى اختيار اإلجابة الطالبات تبرير من المعلم يطلب

  

  :والخطأ الصواب أسئلة -٢
الطالبة فيها أن تقرأ كل  من ويطلب العبارات، من مجموعة من والخطأ الصواب ةأسئل تتكون

) عالمة أمامها وتضع عبارة جيداً ،  إذا كانـت   (×)  وعالمة صحيحة، العبارة كانت إذا (

تلـك   وتتميـز  متعدد، من االختيار أسئلة من خاصة حالة بذلك وهى صحيحة، غير  العبارة

موضـوعية   والـصياغة،  اإلعـداد  وسـهلة  المحتوى، من كبيرة مساحة تغطى بأنها األسئلة

بأن تكتب الطالبة  تم تطوير هذه األسئلة ثم، ومن . ولكن تزداد فيها فرص التخمين التصحيح،

 .تبرير إختيارها بصحة أو خطأ العبارة 

  

 :المزاوجة أسئلة -٣
 من العبـارات  موعةمج على منهما كل تحتوى متوازيتين قائمتين من المزاوجة أسئلة تتكون

 بالمقـدمات وتـسمى   األولـى  منها القائمة تتألف التي العناصر وتسمى الكلمات أو القصيرة

 مـن  كبيـراً  مقـداراً  المزاوجة أسئلة الطالبة باالستجابات وتقيس منها تختار التي المفردات

 .نسبيا قصير زمن في المرتبطة الحقائق
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E-Mail:

  

 :المزاوجة أسئلة صياغة جودة معيار
 . قائمتين في الموجودة المعلومات بين الربط في ةالطالب مهارة األسئلة قيست أن

  

 :المزاوجة أسئلة صياغة جودة مؤشرات

 .متجانسه االستجابات تكون حتى الموضوع نفس تتضمن أي معا، المقدمات تجانس ♦

  .اإلمكان قدر قصيرة واستجابات مقدمات السؤال   يتضمن♦
  .األقل على عناصر ثالثة بمقدار المقدمات عدد عن االستجابات عدد  زيادة♦

 تكتـب  حـين  في إلخ،.....  ٣ ، ٢، ١أرقاما  وتأخذ اليمين إلى المقدمات  تكتب♦

 . إلخ......ج  ب، ، أ بحروف ومرقمة اليسار إلى االستجابات

 .منطقيا ترتيبا واالستجابات المقدمات  ترتب♦
   .االستجابات رموز فيه يكتب المقدمات أرقام من رقم كل جانب إلى قوسين  وضع♦

 .صفحةال نفس في مكتمال السؤال  كتابة♦
   .الكيفية من بدال الكمية المصطلحات  استخدام♦

  

 :الترتيب إعادة أسئلة-٤
الخطوات اإلكلينيكية آلداء مهاره معينة من المهارات التمريضية  األسئلة هذه في الطالبة تُعطَى

 .ترتيبها ترتيباً منطقياًًً منها لَبويطْ ...مرتبه عشوائياً
  

 :الترتيب إعادة أسئلة صياغة جودة معيار
 العلمـى   النظـام  وفق األحداث والخطوات ترتيب في الطالبة مهارة األسئلة تقيس أن

 .المنطقى

  

 :الترتيب إعادة أسئلة صياغة جودة مؤشرات
   .واحدا هدفًا السؤال يقيس •

  .وائياعش توزيعا السؤال عناصر توزيع •
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E-Mail:

  .عنصراً) ٩-٥( حوالى  على السؤال  احتواء •

  

 :االستجابة اختيار أسئلة مميزات
 :أهمها من مميزات بعدة االستجابة اختيار أسئلة تتميز

   .التصحيح موضوعية •

   .العلمى للمقرر الدراسى.المحتوى من كثيرة أجزاء تغطى  •

 .التصحيح  سهلة •

 .اإلجابة في أقل وقتا  تستغرق •
  

 :االستجابة اختيار لةأسئ عيوب
   .صياغتها في كبيرا جهدا تتطلب •

  .والتنظيم الكتابة في الطالبة مهارة تقيس ال •
  .بالتخمين اإلجابة احتمال فيها يزداد •
األسـئلة   من كل التحريرية االختبارات تتضمن أن بمكان األهمية من أنه إلى اإلشارة وتجدر

وأن  .النـوعين  مزايا بين للجمع االستجابة بإنتاج لقةالمتع واألسئلة االستجابة باختيار المتعلقة

 مستوى لقياس والشفهية التحريرية االختبارات في السابقة األنواع جميع استخدام يمكنه المعلم

 .الطالب أداء

  

 :الشفهية ختباراتاإل: ثانياً 
 وياتالمـست  جميع متضمنة ،ة الطالب على أسئلة المعلم يطرح ختباراتاإل من النوع هذا في

 . لتجيب عنها شفهياًالمعرفية

  

 :للطالبة الشفهية األسئلة معيار جودة طرح  
 .شفهيا اإلجابة إلقاء في ةالطالب مهارة األسئلة تقيس أن
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E-Mail:

  

 :الشفهية األسئلة توجيه جودة مؤشرات   
  .ةللطالب السؤال توجيه عند آمن مناخ توفير •
   .للطالبة يتضح لم إذا صياغته وإعادة السؤال، صياغة وضوح •

  .اإلجابة طلب قبل للتفكير وقت إعطاء •
   .السؤال موضوع عن بعيدا ابتعدت إذا إال اإلجابة أثناء ةالطالب مقاطعة عدم •

  .ذلك في بترغ إذا اإلجابة في باالسترسال للطالبة السماح •
 .....)د المفي ىاذكر– كفى– خطأ( محبطة بكلمات اإلجابة على التعليق عدم •
 مـن  هـل  -ىتقـصد  ماذا ( اإلجابة أغوار سبر عملية تيسر ألسئلةا من مزيد طرح •

  .)..أخرى أسباب

  

 :الشفهية األسئلة مميزات
   .تطبيقها سهولة •

  .التحريرية باالختبارات مقارنة ماديا مكلفة غير •
  .اإجابته بتعديل ةللطالب تسمح •
   .واالستماع التحدث مهارات ةالطالب اكتساب •

  

 :الشفهية األسئلة عيوب
ة إن لم توضع ضوابط مقننة تضمن الشفافيه والعدالـة فـى   الطالب إجابات تقدير في الذاتية  -

 .تقدير هذه اإلجابات

  .للطالبات إذا لم يوجد عدد كافى من الممتحنين الكبيرة األعداد مع استخدامها صعوبة  -

  .والتردد كالخجل الشخصية ابخصائصه ةالطالب إجابات تأثر  -
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E-Mail:

 :الحظة فى اإلختبارات اإلكلينيكيةالم: ثالثاً 
طالبة  لدى التعلم نواتج أدوات تقويم أهم من وهى .  للسلوك أو لألداء المشاهدة هي المالحظة

 .المهارية والوجدانية الجوانب قياس في المالحظة أسلوب كلية التمريض ، ويستخدم

  

  :بمهارة المالحظة استخدام معيار
 .طبيعي موقف في ةللطالب الفعلي األداء تقيس أن

  

 :بمهارة المالحظة استخدام جودة مؤشرات
   .بوضوح مالحظتها ينبغي التي التعلم نواتج تحديد •
 من فهمها يختلف ال حتى تؤديها الطالبة التى المهارات أو الخطوات صياغة وضوح •

 .آخر إلى مقوم
   .المقوم باختالف المالحظة نتائج تختلف ال •

   .كتابة المالحظات نتائج تسجل •

 

 :المالحظة قوائم بناء خطوات
 :اآلتى على النحو المالحظة قائمة بناء يتم التعلم لنواتج العملية المهارات حالة في

 مهارات أو مفصلة خطوات إلى الطالبة لدى اختبارها المطلوب العملية المهارة تقسيم •

 .الدراسي أعضاء هيئة التدريس للمقرر عليها يتفق فرعية

   .قائمة شكل في مرتبة الخطوات هذه تكتب •
  األداء لتـسجيل  أحدهما يخصص مربعين القائمة خطوات من خطوة كل أمام يوضع •

 .الخطأ لألداء واآلخر الصواب

 تؤديهـا  خطـوة  كـل  أمام الخطأ أو بالصواب بالتقويم القائم المعلم أو المقوم يؤشر •

 .الطالبة

  .الصواب الخطوات عدد بجمع وذلك العمل من االنتهاء عند النهائية الدرجة تحسب •
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E-Mail:

 المقيمون من أعضاء هيئة التـدريس  عليها يتفق كما القائمة على النجاح درجة تحديد وينبغي

  العملية للمهارة الطالبة أداء تقويم على المالحظة قائمة استخدام وال يقتصر إجرائها قبل وذلك

 .عليها والتدريب تعلمها  فيأيضا تستخدم بل

 قـوائم  إعـداد  الواحد بأهميـة  التخصص تدريس هيئة دة أعضاءو هنا يجب التنوية للسا

التدريس الخاص  موضع الدراسى المقرر فى الرئيسية العملية يماثل المهارات بعدد مالحظة

 .العملية بالمهارات المتعلقة التعلم نواتج تقييم القوائم فى هذه واستخدام بهم ،

  

 قياس أيضا إلى يمتد ولكنه العملية، جوانبال قياس على المالحظة أسلوب استخدام يقتصر وال

 المالحظـة  بطاقة بناء ويتم .بطاقات المالحظة في ذلك يتمثل كما للطالبة الوجدانية الجوانب

 :اآلتي النحو على

 .قياسه المراد العام أو الوجدانى المجال فى التعلم نواتج تحديد •

  .النواتج هذه فيها تتمثل التى المواقف من عينة تحدد •
   .المواقف هذه فى السلوك من عينة ددتح •

  . )نادرا – أحيانا-غالبا( تقدير  مقاييس سلوك كل أمام تحدد •

   . جودة مستوى من يالحظه لما طبقا الطالبة أداء مستوى على المقوم يؤشر •

   ويقابل )٣(الدرجة غالبا المستوى يقابل حيث خطوة، لكل المقابلة الدرجات تجمع •
 .التدريج هذا وفق الطالبة درجة وتحتسب ،)١ (الدرجة نادرا المستوى

  

 :الوجدانية التعلم لنواتج مالحظة لبطاقة :مثال
 المتعلقة التعلم نواتج لمالحظة المعلم يستخدمها أن يمكن مالحظة، لقائمة مثال يلى وفيما

 الدرس قاعة في تتم التي األنشطة في الطالبة بمشاركة
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  الدرس قاعة في تتم التي األنشطة يف الطالب مشاركة مدى مالحظة بطاقة
  

  نادراً  أحياناً  دائماً  العمليات

       .المناقشة موضوع في انتباهها تركز -١

       .المناقشة لموضوع بنشاط تصغى -٢

       .المناقشة موضوع عن مالحظات تدون -٣

       .المناسب التوقيت في المعلومات بعض عن تسأل -٤

       .قيمة كاربأف النقاش موضوع في تسهم -٥

       .المناقشة على االستحواذ تتجنب -٦

٧- ..............................        

  

   :المالحظة أسلوب استخدام مميزات
 :يلي ما المالحظة أسلوب استخدام مميزات أهم من

 :منها الخريجة، مواصفات مختلف في المتمثلة التعلم نواتج تقويم •

   .جديدة مواقف في والمعلومات فالمعار كتطبيق البنية المعرفية -

  .القرار واتخاذ المشكالت وحل التفكير مهارات كممارسة المهارات العقلية -
  .للعملية التمريضية واليدوية المهارات العملية -
  .والتقديم واالستماع التحدث االتصال، مهارات  -
   .اآلخر الرأي واحترام والقيم كاالتجاهات الوجدانية الجوانب  -

 .فعال يحدث كما لسلوكا تدوين •

  

 :المالحظة أسلوب استخدام عيوب
 .للمالحظة الالزم الوقت ضبط صعوبة 

 .للمالحظة الكلية خارج الطالبات تفعله ما إخضاع يصعب 
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أسـلوب   اسـتخدام  يتطلـب  حيـث  الطالبات ، من الكبيرة األعداد مع استخدامها عوبةص 

 .التعلم المهارية نواتج تقويم الةح في خاصة حدة على طالبة كل أداء مالحظة المالحظة،

  

  :البورتفوليو : اإلنجاز ملفات: رابعاً 
 يـتم  محـددة،  زمنيـة  فتـرة  عبر اوإنجازاته ةالطالب ألعمال ومنظم هادف تجمع البورتفوليو

 .المنشودة الجودة لمعايير اأدائه تحقيق مدى على للحكم محددة محكات ضوء في مراجعتها

 في للتقدم متحركة صورة أو لقطة البورتفوليو في المتضمنة اجازاتهوإن ةالطالب أعمال وتوفر

 .السابقة التقويم أساليب أو التقليدية، االختبارات توفرها التي اللقطات عن تختلف األداء

  

 :البورتفوليو محتوى
 :مثلا بنفسه ختارهات التي اوأنشطته الطالبة انجازات من عينة على البورتفوليو يشتمل

   .متحانيةاإل ألوراقا من عينة •

   .التقويم وأدوات متحاناتاإل نتائج •

   .ةالطالب كتابات من عينات •

   .عليها تاطلع التي المعرفة مصادر •

 .بها تقام التي والجماعية الفردية البحوث ملخص •
  .مارسهاتو بها قومت التي الفنية األنشطة •
 .أيضا ةالطالب بها تقام ألعمال وبصرية سمعية مواد •

 يمكن كما تنظيمها، وفى البورتفوليو، عليها يحتوى التي األعمال انتقاء في طالباتال شاركتو

 البورتفوليـو،  تقـويم  في المستخدمة المحكات إعداد في للمشاركة عديدة فرصاً نله تتاح أن

 .مستمرة راجعة تغذية وتقديم بانتظام ألعمالهن الذاتي التقويم على التدريب وكذلك

  

  :تفوليوالبور استخدام أهمية
 :في يسهم حيث ، للطالبات مفيدة تقويم وسيلة البورتفوليو يعد

ى لـد  الـذاتي  واالسـتقالل  التنظيم ومهارات بداعىواإل الناقد التفكير مهارات تنمية •

  .الطالبات
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 يمكن الكتابة عينات فإن ذلك، ومثال التعلم عملية في تقدمهن تقويم الطالبات في دمج •

 يمكن استخدامه التوثيق وهذا كامل، دراسى فصل عبر دثتح التي التغيرات توثق أن

 .ذاتيا أدائهن وتقويم تقدمهن مالحظة الطالبات على لمساعدة كأساس

 تعليقاتها الطالبة تسجل حيث أعمال، من به يقمن فيما التأمل الطالبات عمليات ممارسة •

 من التي سئلةمن األ العديد على استجاباتها وكذلك الملف في المتضمنة األعمال على

 :بينها

  ؟..العمل هذا من تعلمته الذي  ما◊
   ؟....العمل هذا تجاه شعوري  ما◊

  ؟....العمل هذا أطور  كيف◊
   أدائي؟ في التميز جوانب  ما◊

  

 :البورتفوليو تصميم أسس
 :بينها من رئيسة أسس ضوء في البورتفوليو يعد

  

 :ورسالتها الكلية رؤية -أ
 .طالباتها لدى تسعى لتحقيقها التي واألهداف الكلية  رؤية البورتفوليو ةبداي في الطالبة تعرض

  

 :الطالبة أعمال -ب
 معارف ومهارات من تمتلكه ما تعكس وواضحة، هادفة أعماالً البورتفوليو في الطالبة تضع

 .متعددة

  

 :السياق على االعتماد -ج
  .به الكلية  تتصف الذي السياق الطالبات بورتفوليو يمثل
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 :التقويم -د
 تسعى لتحقيقها التي المعايير ضوء في البورتفوليو لمدخالت اختيار محكات كلية كل تستخدم

 التفكير هذا تستخدم معايير فإنها االبداعى، التفكير مهارات تقوم الكلية كانت وإذا طالباتها لدى

 يتـضمنها  التـي  في األعمال يتمثل كما للطالبة اإلبداعي األداء على حكم إلصدار كمحكات

 .بها الخاص البورتفوليو

 رسالتها لتأمل كأداة أيضا تتخذه الكلية فإن الطالبة ، أداء لتقويم فعالة أداة البورتفوليو كان وإذا

 كل بعمل وتتأثر حية تؤثر كوثيقة الرؤية فهم في التفاعل هذا ويسهم . جديد بمنظور ورؤيتها

  . ومعلميهنالطالبات من

  

 نحـو  علـى  البورتفوليو الستخدام التدريس هيئة عضو بها يسترشد مقترحات

 :فعال
 بورتفوليـو  هـو  فهل أجله، من البورتفوليو يستخدم سوف الذي المحدد الغرض راع •

 أنه أم األعمال أفضل يضم أنه أم كامل دراسي فصل عبر األعمال جميع يضم نمائي

 .الذات تقويم يشجع

 والحيـازة  ةالملكي من بقدر نيشعر أن بغية البورتفوليو، محتوى يخترن الباتالط دع •

 دافعيـة  لـديهم  ينمـى  بدوره وهذا أعمال، من يتضمنه وما نبه الخاص للبورتفوليو

 .والتفكير للتعلم مستدامة

 وكـذلك  أساسـها  علـى  النواتج اختيار يتم أن ينبغي التي المحكات طالباتك مع حدد •

ـ  وتحـسن ن لديه الناقد يرالتفك مهارات تنمى االستراتيجية هذه مثل .تقويمها  نفهمه

 .المستقبلية المشروعات في أهمية األكثر للخصائص

 فهـذا  .فيهـا  والتفكير البورتفوليو في يضعنها التي النواتج تأمل علىالبات الط شجع •

  .جيد نحو على التعلم نواتج لتحقيق مهما مطلبا تمثل التي الذات تقويم على نيساعده
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 :أسس تقويم أداء الطالبة
  

    حيث أن تقويم آداء الطالبات له دور أساسي وهام لضمان جودة العملية التعليميـة، لـذا                  

وجب أن يكون مبنياً على أسس علمية صحيحة وأن يتوافق مع اإلتجاهات الحديثـة، وذلـك                

لتخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل، تتحقق فيه معايير الجودة، وفي ضوء ذلـك،                

  :ألسس اآلتية في عمليات تقويم أداء الطالبات ينبغي مراعاة ا

  :الصدق – ١
 .لقياسها وضعت التى التعلم نواتج وأساليبه التقويم أدوات تقيس أن

  

  :الثبات – ٢
 .الظروف نفس وفى العينة نفس على التقويم عملية إعادة عند الطالبات نتائج إتساق

  

 :اإلستمرارية – ٣
 والبنائى والتجميعى القبلى التقويم بين ما أنماطه وتنوع والتعلم، التعليم لعمليتى التقويم مالزمة

 .األداء لتحسين راجعة تغذية يوفر بما النهائى أو

  

 :الشمولية – ٤
 .والمهارية واالجتماعية والوجدانية المعرفية المستهدفة، التعلم نواتج جميع التقويم يغطى

  

  :والعدالة  الموضوعية-٥
إجابـات   تـصحيح  علـى  القـائمين  وباختالف وإجراءاته، أدواته تالفباخ التقويم نتائج ثبات

  .الطالبات 
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 :والوضوح الشفافية - ٦
فـى   تتخـذ  التـى  المحاسبة وقواعد الطالبات، إجابات تقدير ومقاييس التقويم إجراءات إعالن

 .النتائج ضوء
  

 :الواقعية – ٧
 .مبالغة أو إخفاق دون ألداء الطالبة الفعلى المستوى أن تعبر نتائج التقويم عن

  

 :األداء لتطوير الفرص  إتاحة-٨
أن يحفز التقويم مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالبة، وأن يقدم تغذية راجعة للمعلم ليطـور               

 . استراتيجية تدريسه

  

 : ألسئلةل المنطقي  الترتيب-٩
 تبدأ من أن يفضل حداًوا نوعاً تتضمن األسئلة كانت فإذا منطقيا، ترتيبا األسئلة ترتيب يفضل

 واحـد  نوع أكثر من  تتضمن كانت وإذا لإلجابة، الطالبة دافعية لزيادة األصعب إلى األسهل

 .  معاً الواحد النوع أسئلة تأتى أن يفضل األسئلة، من

  

 :التقدير مقاييس جودة- ١٠
ـ  على كل الحصول محددات وكذلك األسئلة، على الدرجات توزيع القواعد هذه توضح  ةدرج

 .الدرجات هذه من

  

 :التعلم نواتج مع التقويم أسلوب اتساق - ١١
 تقـويم المهـارات   أساليب تختلف حيث التعلم، نواتج من ناتج لكل المالئم األسلوب استخدام

 .المعارف تحصيل عن العامة أو الذهنية
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  :األسئلة بنوك
 بشرط أن ألربع بالكليةفى جميع مقررات الفرق ا األسئلة       يجب العمل على إنشاء بنوك

 واسعاً مدى تغطى مشترك، واحد تدريج فى المفردات من كبيرة بنك األسئلة مجموعات يضم

    . القياس موضوع المتغير من
  

  :األسئلة بنوك    مميزات
 . التقويم فى المستخدمة االختبارات تصميم وسرعة سهولة -١

 . وموضوعية بدقة متكافئة اختبارات إعداد -٢

ال  حيـث  البنـك،  من المنتقاة المفردات من مجموعة بأية بموضوعية الطالب قدرة قديرت -٣

 . صعوبتها درجة أو المفردات عدد على التقدير هذا يعتمد

 تكـون  أن مختلفة شريطة اختبارات باستخدام الكليات المتناظرة فى الطالب بين المقارنة -٤

 .البنك نفس من مسحوبة

 . األسئلة بنك من المشتقة االختبارات لجميع اتهوثب القياس صدق توفير -٥

حيـث   الدراسـية،  المقررات تطوير ظل فى جديدة بمفردات وإثرائها االختبارات تطوير -٦

 الذى يساعد األمر ، التدريج نفس فى إعدادها السابق المفردات مع الجديدة المفردات تشترك

 . األسئلة بنك منها يتكون التى االختبارات تقنين فى والجهد الوقت توفير على

 .المقرر محتوى تدريس من المنشودة التعلم نواتج جميع تقويم -٧

 

  :التقويم الواجب اتباعها فى تنفيذ خطة التقويم بالكلية  أنماط
 :المبدئي  التقويم-١

 برنامج تعليمي تطبيق أو دراسية وحدة أو معين، مقرر تدريس بداية قبل النمط هذا ويستخدم

  :النمط هذا استخدام ستهدفوي .محدد

 .للطالبة السابقة الخبرات ضوء في التعلم عملية بدء -أ

 .دراسي معين لمقرر دراستها بعد معينة معايير من الطالبة تكتسبه ما مقدار على التعرف-ب

 .الدراسة وقبل بعد الطالبة أداء مقارنة ضوء في والتعلم التعليم عمليتي فاعلية تحديد-ت
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 :لتكوينيا التقويم -٢
 :النمط هذا استخدام ويستهدف .والتعليم التعليم عمليتي تنفيذ النمط هذا ويصاحب

 .بأول أوال المنشودة المعايير صوب الطالبة أداء لتطوير مستمرة راجعة تغذية تقديم -أ

 لإلتقان التعلم-ب
  

 :التجميعي أو النهائي التقويم -٣
 :استخدامه ستهدفوي دراسي، لمقرر الطالبة دراسة بعد ويستخدم

 .المكتسبة التعلم نواتج قياس - أ

 .المستهدفة التعلم نواتج اكتساب من التأكد- ب

  .القبلي والبعدى التطبيقين بين النمو معدل بحساب معينة، برامج استخدام فاعلية من التأكد- ت
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 المراجع
 العربية المراجع

نواتج الـتعلم وضـمان جـودة       ). ٢٠٠٩. ( مجدى عبد الوهاب قاسم، وأحالم الباز حسن       -١

  ، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ، القاهرةالمؤسسة التعليمية

 .القاهرة ،التعلم نواتج تقويم. )  ٢٠٠٨ ( .واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة -٢

 معـايير ال التعليمـى،  المنـتج  .)٢٠٠٧. (محمـود  السيد والفرحاتى حسن، الباز أحالم  -٣

 .الجديدة الجامعة دار اإلسكندرية، ،الجودة وتحقيق

 المنظمـة  ، تـونس  ،)التعلم مخرجات (المتعلم أداء تقويم  ).٢٠٠٥.(كاظم محمد أمينة -٤

 .والعلوم والثقافة للتربية العربية

 لدى اإلبداعي التفكير لتنمية التقويم ).٢٠٠٥. (حسن الباز وأحالم جابر الحميد عبد جابر -٥

  .والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة ، تونس، ،العالى التعليم بطال
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