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كلمة �شعادة الوزير

     ما فتْى مو�سوع التقييم ال�سّفي Classroom Assessment ي�ستاأثر باهتمام الرتبويني املنّظرين واملمار�سني، فيكتبون 
فيه البحوث والدرا�سات، ويفردون له الكتب وامل�سّنفات، ويقرتحون لتطبيقه الأ�ساليب وال�سرتاتيجيات؛ ولعّل ذلك كّله نابع من 

الأهمية الكبرية التي يتبّووؤها التقييم يف املجال الرتبوي بوجه خا�س، ويف جميع وجوه الن�ساط الب�رشي ب�سكل عام.
في، وهي واحدة  ولريب اأّن معايري النجاح Success Criteria من املفاهيم احلديثة املهّمة يف جمال ممار�سة عملّية التقييم ال�سّ
Process and Product؛ وذلك ملا توّفره من  من املكّونات املفتاحّية للتقييم من اأجل التعّلم على م�ستويي العملّية والناجت 

ت�سّور وا�سح دقيق ملالمح التعّلم املرجّو وللنتائج املرتقب بلوغها عرب العملّية التعليمّية – التعلمّية.

     اإن معايري النجاح – بو�سفها مقايي�س م�سبوطة ُي�رشك الطالب يف �سوغها، ومعامل مرجعية Benchmarks ُيحتكم اإليها – 
ت�ساعد املتعّلمني على حتديد ما يواجههم يف م�سار تعّلمهم من �سعوبات وما يتخّلل ذلك امل�سار من فجوات، وُتتيح لهم تعديل 
الطلبة م�سئولني عن  الذاتي؛ وذلك مّما يحّقق تعّلمًا �سفيًا فاعاًل يجعل  التقييم  التعلمّية وتطوير مهاراتهم يف  ا�سرتاتيجياتهم 

تعلمهم وخياراتهم، ومّما ير�ّسخ يف اأذهان النا�سئة ثقافة التقييم العلمي املو�سوعي.

اأ�سهم يف و�سع لبنة حقيقية من لبنات التقييم       ولعّل هذا الدليل، بت�سليطه ال�سوء على مفهوم "معايري النجاح"، يكون قد 
ال�سفّي احلقيقّي، و�ساعد يف ر�سم مالمح متعلم ميتاز بالن�سباط الذاتي Self-Control والثقة بالنف�س والقدرة على موا�سلة 

التعّلم بعد تخّرجه من املدر�سة يف مواقف احلياة املختلفة.

     اإننا نتطلع – يف اخلتام – اإىل اأن تتكامل اأنواع التقييم )تقييم التعلم Assessment of Learning، والتقييم من اأجل التعلم 
Assessment for Learning، والتقييم بو�سفه تعلما Assessment as Learning( يف تطبيق معايري النجاح على م�ستوى 

ة ب�سياقات التعلم ومواقفه معايري النجاح  املمار�سة يف اإجناز مهمات التعلم Learning Tasks، واإىل اأن ترفد هذه املعايرُي اخلا�سّ
 ،Participation Achievement، وامل�ساركة  التح�سيل  العامة املتمثلة يف:   Criteria of Academic Success الأكادميي 
.High-quality Learning Outcomes ؛ وذلك من اأجل خمرجات تعّلم نوعّيةAttendance واملواظبة ،Behavior وال�سلوك

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير الرتبية والتعليم
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تقدمي

     لقد بات من املقّرر اليوَم اأّن نواجت التعّلم �سارت ُتعّد جزءا اأ�سا�سّيا من نظم اجلودة العاملّية، اإْذ غدت نتائج الطلبة ُت�ستثمر يف 
جتويد تعّلمهم ورفع م�ستوى الدافعّية لديهم، وذلك عرب توظيف معايري النجاح باعتبارها مدخال اأ�سا�سّيا لتح�سني املدار�س ب�سكل 

عاّم وتطوير اأداء املعّلمني على وجه التحديد. 
اأ�سا�سّي يف دعم  التعّلم،وهي عامل  اأجل  التقييم من  بها يف  توّظْف  اأدوات مفتاحّية  ثانية  النجاح من جهة  وتعّد معايري       
ا�ستقاللّية املتعّلمني، ومتكينهم من تقييم اأدائهم، واإتاحة املجال اأمامهم للتعّمق يف ما هم ب�سدد تعّلمه، ف�سال عن اإ�سهامها يف 

الك�سف عن مظاهر التعّلم الناجح عن طريق اإ�رشاك الطلبة يف اإبراز اإجنازاتهم. 
غري اأّن معظم املعّلمني باملدار�س يكتفون باإدراج اأهداف التعّلم يف تخطيطهم وي�ستعملونها مع طاّلبهم من دون حتديد اأو توظيف 
التعّلم من وجهة  الناجح لهدف  الإجناز  الطالب وت�سف مالمح  روؤية  ح  والتي تو�سّ الأهداف،  بتلك  النجاح املو�سولة  ملعايري 

نظره، مبا يي�رّش عملّية متابعة تقّدم الطاّلب بقدر اأكرب، ويوّفر يف الآن ذاته التغذية الراجعة املوّجهة اإليهم. 
 اإن اإرفاق اأهداف التعّلم مبعايري جناح حمّددة بّدقة يتيح للمعّلمني والطاّلب بلوغ ما ُر�سم من توّقعات واحل�سول على �سورة 

متناهية الو�سوح عّما يقّدمه املعلمون والطاّلب.

ثّم اإّن بناء معايري النجاح ت�ساركّيا ُي�سهم يف تغيري بنية التعّلم والتدري�س، فمن املهّم اأن نبني فهما ُم�سرتكا للمكّونات اّلالزم 
توّفرها لتحقيق هدف التعّلم، ومن املهّم اأي�سا اأن منتلك �سوّيا لغة م�سرتكة بها ُيبنى هدف ميكن حتقيقه لإعداد الطاّلب نحو 

النجاح.  
     ولقد قّر عزُمنا يف هذا الدليل اأن يكون ُمنطلُقه َجالَء ما غُم�س من جوانب املفهوم عرب تعريفه وبيان ماهّيته، لنتطّرق اإثر ذلك 
اإىل اأنواع "معايري النجاح"، وكيفّية كتابتها، وتوظيفها داخل ال�سّف الدرا�سّي، معّرجني على بيان كيفّية م�ساعدة الطاّلب على 

فهمها واإ�رشاكهم يف بنائها، و�سول اإىل حتديد اأبرز الطرق وال�سرتاتيجّيات التي بوا�سطتها يتمّكن املعّلم تطوير هذه املعايري. 

     واإّنا لناأمُل اأن ُيحّقق هذا الدليل النفع والفائدة املرجّوة منه للمهتّمني بال�ساأن الرتبوّي، وُي�سهم يف اأجراأة مكّونات التقييم من 
اأجل التعّلم من جهة ارتباطه مبعايري النجاح التي ُتعّد مبثابة اخلطوات الأ�سا�سّية التي يحتاجها املتعّلم كي يحّقق اأهداف التعّلم. 
بات من املقّرر اليوَم اأّن نواجت التعّلم �سارت ُتعّد جزءا اأ�سا�سّيا من نظم اجلودة العاملّية، فقد غدت نتائج الطلبة ُت�ستثمر يف جتويد 
تعّلمهم ورفع م�ستوى الدافعّية لديهم، وذلك عرب توظيف معايري النجاح باعتبارها مدخال اأ�سا�سّيا لتح�سني املدار�س ب�سكل عاّم 

وتطوير اأداء املعّلمني على وجه التحديد. 



10

مفهوم معايري النجاح:

حتقيق  يف  ونوعا  كّما  فيها  املرغوب  الإجناز  م�ستويات  النجاح"باأنها  "معايري  ُتعّرف 
اأهداف التعّلم، وهي تهدف اإىل حتديد اجتاه �سري العملّيات واملّدة الزمنّية املمكنة لتحقيق 
تلك الأهداف. وتكون هذه املعايري قابلة للتحديد والقيا�س،تّت�سل بالهدف وتوؤّطره زمنّيا، 
وت�ساغ بعبارات ق�سرية ت�ساعد الطلبة على اأن يعرفوا مدى جناحهم يف حتقيق اأهداف 

التعّلم.

كما ُتعّرف"معايري النجاح" باأنها مقايي�س اأو تو�سيفات حمّددة لإجناز اأهداف التعّلم الناجح. ويتّم تطويرها من قبل 
املعّلم بناء على معايري يف خريطة الإجناز، كما تتّم مناق�ستها والتفاق ب�ساأنها بالت�سارك مع الطاّلب. وُتوّظف هذه 
املعايري يف جمع معلومات عن جودة تعّلم الطالب، وهي اإ�سافة اإىل ذلك تعرّب عن اخلطوات املطلوبة لتحقيق نواجت 

التعّلم، ف�سال عن كونها توّفر توجيها وا�سحا عن الكيفّية التي يكون بها الطالب ناجحا. 

 مرتبطة بنواجت التعّلم.

 حمّددة لن�ساط واحد.

 يتّم مناق�ستها والتفاق ب�ساأنها مع الطاّلب قبل بدء الن�ساط التعليمي التعّلمي.

وتكمن فعالّية معايري النجاح يف اأّنها:

 تدعم انتباه الطاّلب وتزيد من تركيزهم يف اأثناء انخراطهم يف الن�ساط.

 جتيب عن ال�سوؤالني الآتيني: كيف �سيتمكن الطاّلب واملعلمون من معرفة حتقيقهم هدف التعّلم؟ ما الذي 
نقوم بالبحث عنه يف اأثناء التعّلم لتتح�ّسن عملّية التعليم؟

 توّظف بو�سفها اأ�سا�سًا لتقدمي التغذية الراجعة وتقييم الأقران والتقييم الذاتي.

(The National Strategies, 2010)
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الطلبة  اهتمام  ل�ستمرارّية  حتقيقا  ال�سّف  غرفة  داخل  املعّلم  قبل  من  مطلوبان  والإبداع  التنّوع  اأّن  ومبا 
بعملّية التعّلم وانخراطهم فيها، فاإّن املعّلم مدعّو اإىل توظيف خمتلف ال�سيغ لُيبنّي للطلبة هدف/ اأهداف 

التعّلم داخل غرفة ال�سف. ومن هذه الأهداف نذكر على �سبيل املثال:

مع نهاية در�س اليوم يتوقع من جميع الطالب اأن....
 يتعّرفوا على ...

 يف�رّشوا/ كيفّية ....
 يكون مبقدورهم ...

 ي�سعوا/ يهدفون اإىل اأن يكون مبقدورهم ...
 ي�سعوا/ يهدفون اإىل حتقيق حت�ّسن يف ...

)WALT( هدف التعّلم

ما �ستقوم به يف ن�ساطك/ اأن�سطتك لهذا اليوم هو ..............)يقّدم املعّلم و�سفا للن�ساط(.
...... اأكرث عن  اإىل معرفة كيفّية/ �ستتعرفون على حقائق  )الن�ساط(، فاإنكم �ستتو�سلون  اأدائكم لتلك املهمة  وعرب 

ح ..... اأن ت�سارك وتتناق�س .....( )ي�ستعمل املعلم هنا كلمات مثل: اأن تتعّرف ..... �ستتمّكن اليوم من اأن تو�سّ

الن�ساط )املهّمة(

اأّما بالن�سبة اإىل معايري النجاح، فاإّن املعّلم مبقدوره اأن ي�ستعمل جمموعة من العبارات الفتتاحية التي متّكنه من 
تو�سيح تلك املعايري، وذلك من قبيل:

اأهّم النقاط الرئي�سّية للتعّلم .....
ما اأبحث عنه هو ......

ما �ساأ�ساهده ......
�ستحتاج اإىل تعّرف اأن تتعّلم/ تفّكر/ ت�ستعمل مهارة .... حتى حتّقق هدف التعّلم.

كما اأن املعّلم مدعّو اأي�سا اإىل تقدمي و�سف ملاهّية الن�ساط )املهّمة( املطلوب اإجنازه من قبل الطلبة وميكن اأّن 
يكون ذلك على النحو الآتي:

)WILF( معايري النجاح

(St John›s CEC Primary School, 2013)
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ُي�ساأَُل الطاّلب، " ما معايري النجاح؟ كيف ت�ساعد معايري النجاح على القيام بالن�ساط؟" بعد ذلك، يتّم "التاأّمل يف ا�ستجابات 
الطاّلب ويف الأدّلة التي يوّفرونها حول بيئة التعّلم الإيجابّية وم�ساركة الطالب يف ال�سّف.

�سع يف اعتبارك الأ�سئلة الآتية واأنت تتاأمل يف ممار�ساتك التقييمية:

ما اأهّمية اأن يعرف الطاّلب، منذ البداية، ما الذي يتوّقع منهم تعّلمه وكيف �ستبدو مالحمه عندما يتعّلمونه بنجاح؟

ما اأهّمية اأهداف التعّلم ومعايري النجاح يف التقييم والتعليم داخل ال�سّف؟
كيف يوؤّدي غر�س"ثقافة التقييم"لدى الطاّلب اإىل م�ساعدتهم على التعّلم با�ستقاللّية؟

اإذا مل ننجز �سيئا يّت�سل مبعايري 
النجاح فاإّن خطوتنا الآتية هي.

كيف ن�ستعمل معايري 
النجاح يف معرفة 

اخلطوات الآتية؟

"........ مر�سد لهدف تعلمك؟"

"توجيهات ت�ساعدك يف القيام 
باملهمة"

"هي ت�ساعدنا يف ما معايري النجاح؟
فهم ما نحن بحاجة اإىل 

اإجنازه، وبذلك نكون قادرين 
على معرفة ما الذي نقوم به 

على نحو جّيد"

الن�ساط 1:  

الن�ساط 2:

(Learning Goals & Success Criteria, 2010)
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• تلّخ�س معايري النجاح اخلطوات الرئي�سّية واملكّونات التي يحتاجها الطالب يف حتقيق هدف التعّلم.
وحتديد  الفّعال  الأداء  لإجناز  الطاّلب  اأمام  املجال  يتيح  مّما  و�سفّية  راجعة  تغذية  لتقدمي  اأ�سا�سا  للمعلمني  توّفر   •

امل�سكالت يف الأداء املتدّن.
• ت�ساعد الطاّلب على اإ�سدار اأحكام حول نوعّية اأدائهم وجودته.

• ت�سّجع الطاّلب على امل�ساركة يف التعّلم وت�سهم يف اإمناء التحفيز الذاتي لديهم. 
• ُتقّل�س عدد الطالب الذين يرفعون اأيديهم طلبًا لال�ستي�ساح، وعدد الأ�سئلة املطروحة من قبلهم؛ الأمر الذي من �ساأنه 

اأن ي�سهم يف جعل البيئة ال�سفّية اإيجابّية.
• تقليل ال�سلوك غري املرغوب فيه يف غرفة ال�سّف الناجت عن عدم الرتكيز يف اأثناء تنفيذ الن�ساط.

• متكني الطلبة من معرفة ما املطلوب القيام به وم�ساعدتهم على الإجابة عن ال�سوؤال )ما وجهتي؟(، مّما يتيح للمعّلم 
ا�ستثمار وقت اأطول يف تقدمي الدعم اإىل الطاّلب الذين هم يف اأم�ّس احلاجة اإليه.

• ح�سول الطلبة على تغذية راجعة فورّية متّكنهم من اإجراء تعديالت وحت�سينات على العمل املنجز.
• قدرة الطلبة على روؤية "ال�سورة الكبرية")Big Picture( للن�ساط املراد اأداوؤه – وذلك بفهمهم للمطلوب ولكيفّية 

اإجنازه.
اأطرا مرجعّية لأنف�سهم )Benchmarks(، مع  اإّن الطاّلب يحّددون  اإذ  • جعل العمل املنجز يتمّيز باجلودة العالية، 

علمهم باأّن عملهم �سيخ�سع للمراجعة من قبل زمالئهم يف التعّلم.
ل اإليها من قبلهم بدل  ة ذوو الأداء املتدّن، من اإدراك اأهّمية اّتباعهم التعليمات التي مّت التو�سّ • متكني الطاّلب، وبخا�سّ

من تلك املقّدمة اإليهم من قبل املعّلم.
• متّكن هذه املعايري الطالب من ا�ستعمال معايري النجاح املبنّية ت�ساركّيا يف تغيري الأداء وحت�سينه.

مّما  م�سبقا؛  تطويرها  مّت  جناح  معايري  وفق  اأقرانهم  وتقييم  املنجزة  لأعمالهم  الذاتي  التقييم  على  الطاّلب  تعويد   •
يجعلهم يكت�سفون بوا�سطتها �سهولة مراجعة اأّي عمل يتّم تكليفهم به عن طريق اإ�ستعمال اأّية معايري اأخرى قد يقوم 

املعّلم باإدراجها.
• تنمية مهارات التعّلم امل�ستقّل لدى الطاّلب )ت�سّجع على امل�سوؤولّية وال�ستقاللّية(.

• معايري النجاح ت�ساعد املعّلمني على حتديد فجوات التعّلم املوجودة بني اأداء الطالب احلايل ونواجت التعّلم املرغوب 
فيها، والعمل علىترميمها. 

• اإتاحة الفر�سة للطاّلب ليتحّدثوا اأكرث عن كيفّية تعّلمهم انطالقا مّما يتعلمونه.
اأهمية هذه املعايري يف  اأو مهّمة ما، مّما يوؤ�رّش على  ا�ستيعاب كيف كان جناحهم يف ن�ساط  • م�ساعدة الطاّلب على 

التقييم من اأجل التعّلم ويف تقييم تقّدم الطالب.
• توّفر الدعم وتكون حمور تركيز للطالب يف اأثناء انخراطهم يف الن�ساط.

• توظيف مقايي�س الأداء وقوائم ال�سطب والأدّلة ال�سرت�سادّية املعّدة من قبل املعّلم يف تتّبع جودة اأداء الطلبة التعّلمي 
وتعديل وتريته.

• ت�سهم يف تكييف املتعّلمني لإ�سرتاتيجّياتهم التعّلمية حتقيقا حلاجاتهم التعّلمّية.
• يتحّقق النجاح من قبل الطاّلب من كاّفة الفئات.

اأهمية تطبيق معايري النجاح:

(Clarke, S., 2010)بالن�سبة اإىل املتعّلم:
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بالن�سبة اإىل املعّلم:
الفّعال وحتديد  الأداء  اأمام الطاّلب لإجناز  اأ�سا�سا لتقدمي تغذية راجعة و�سفّية؛ مّما يتيح املجال  • توّفر للمعلمني 

امل�سكالت يف الأداء املتدّن.

التعّلم  ونواجت  للطالب  احلايل  الأداء  بني  املوجودة  التعّلم  فجوات  حتديد  على  املعّلمني  النجاح  معايري  ت�ساعد   •

املرغوب يف بلوغها، والعمل على ترميمها.

اإليه. اأم�ّس احلاجة  اإىل الطاّلب الذين هم يف  اأطول لتقدمي الّدعم  • يتيح للمعّلم وقتا 

وفًقا  للطالب  املعّلم  توجيه  عملّية  يجعل  مما  النجاح؛  معايري  على  ترّكز  الطاّلب  اإىل  املقّدمة  الراجعة  التغذية   •

حلاجاتهم اأدق.

• ت�سهم يف تخطيط املعّلم ملجموعة من الأن�سطة املتمايزة التي �سيتّم بو�ساطتها حتقيق الأهداف التعّلمّية.

اأكرث تركيزا وعمقا وفاعلّية.   • يكون تخطيط املعّلم 

اإىل املتعّلم. َيِكُل الق�سط الأكرب من م�سوؤولّية التعّلم  • جتعل املعّلم 

اأثناء قيامهم باأداء  التوّقعات بدّقة حتى يتمّكنوا من تطبيقها يف  اأّن الطاّلب قد قاموا برتجمة  • يتاأّكد املعّلم من 

الن�ساط.

• يوّفر للمعّلم و�سفا ملجالت الرتكيز الهاّمة الأ�سا�سّية يف الدر�س حّتى يعرف الطاّلب ما هم �ساعون اإىل حتقيقه. 

• اإجراء املعّلم تعديالت �رشيعة يف تدري�سه لتعميق فهم الطاّلب وتو�سيح املفاهيم اخلاطئة.

• ي�سف تعّلم الطالب �سمن �سل�سلة مّت�سلة من التقّدم نحو حتقيق هدف تعّلمي حمّدد، مع الإ�سارة اإىل خطط لتعديل 

التوجيهات وم�ستويات الدعم املقّدمة لأجل الرتقاء بنمّو الطالب.

اأكرب مع طاّلبه حتقيًقا لغاية م�سرتكة. • جتعل املعّلم يعمل ب�رشاكة 

اأَْدرى بنجاحات طاّلبه واإجنازاتهم. • جتعل املعّلم 

(Conniem M. Moss & Susan M. Brokhart, 2010)
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امل�سطلح  يتعّدد  اأن  التقييمي. وميكن  والن�ساط  للهدف  تبعا  وذلك  النجاح  معايري  من  متعّددة  اأنواع  ا�ستعمال  مُيكُن 
املوّظف يف و�سف هذه الأنواع املختلفة من معايري النجاح، اإل اأّننا �سوف ن�ستعمل م�سطلحي معايري العملّية ومعايري 

الأداء اأو الناجت. 

الطالب على  ت�ساعد  التي  �سل�سلة من اخلطوات  تف�سح عن  العملّية ومتييزها، فهي  ال�سعب مالحظة معايري  لي�س من 
حتقيق هدف التعّلم حتى متّكنُه من ا�ستكمال اأّي ن�ساط، وت�سهم يف تاأطري التغذية الراجعة التي يقّدمها املعّلم واخلطوات 
فقط عن  تك�سف  الأقران،وهي ل  وتقييم  الذاتّي  للتقييم  العملّية على �سيغة مقيا�س مرحلّي  وتكون معايري  الاّلحقة. 

اأهّمية خ�سائ�س ما يتّم تعّلمه اأو كيفّية التعامل مع التعّلم، واإمّنا تتجاوز ذلك اإىل التاأّكد من جناح الناجت املنجز.

مقّدمة تخربك عن مفهوم حقوق الطفل. 
فقرة عن اهتمام املجتمع املدن بحقوق الطفل.

فقرة عن اأ�سناف حقوق الإن�سان.
فقرة عن اإجنازات مملكة البحرين يف جمال حقوق الطفل.

خامتة تقّدم معلومة اإ�سافّية اأخرى م�سّوقة.

معايري العملية:

فعلى �سبيل املثال، عندما يجيب الطلبة عن ن�ساط َيطلُب منهم كتابة تقرير حول حقوق الطفل، فاإن معايري العملّية 
ميكن اأن تبدو على هذا النحو:

�ستتمّكن من كتابة:

اأنواع معايري النجاح

(ToniGlasson, 2009)
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وميكن اأن تكون مثل هذه املعايري العملّية مالئمة، على وجه اخل�سو�س، عندما يقوم املعّلمون بتقدمي نوع اأو جمموعة 

من الإر�سادات لطاّلبهم، يف حني ميكن اأن تكون معايري الناجت مالئمةاأكرث بعد اإتقان الطالب للرتكيبة الأ�سا�سّية.

فعلى �سبيل املثال، ميكن و�سع معايري الناجت للتقرير املعلوماتي الذي مّت و�سفه بالأعلى على هذا النحو:  

 بناء معلومات التقرير )مقّدمة، فقرات، خال�سة(.
البحرين يف جمال  واإجنازات مملكة  الطفل،  بحقوق  املدن  املجتمع  اهتمام  دقيقة حول  معلومات  توفري   

حقوق الطفل.
 مراجعة الإمالء، وعالمات الرتقيم وتراكيب اجلملة.

�ستتمّكن من:

�ستتمّكن من:

وعادة ما توّظف معايري العملّية عندما يطلب من الطاّلب اإجناُز ناجت ما:

حتديد اأهّم اجلوانب التي متّثل خال�سة الت�سميم.
بناء معايري لتقومي اأّي ت�سميم.

توليد اأفكار مرتبطة مبخت�رش الت�سميم.
تقييم اأفكار الت�سميم بتطبيق معايري التقومي.

اختبار ت�سميم للقيام بتطويره.
تقدمي مرّبرات اختيار ذلك الت�سميم.
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قوائم الر�سد وال�سطب

عندما  الطاّلب  يوظفها  توجيهات  وتوفري  للطالب،  الذاتّي  التقييم  عند  وا�سح  ا�ستعمال  له  الر�سد  قوائم  من  النوع  وهذا 
يقومون بتقومي تقّدمهم قبل انتهائهم من الن�سخة الأخرية من كتاباتهم، اإ�سافة اإىل اإمكانّية اأن يوظفها الأقران عند تقدمي 
تغذية راجعة اإىل زمالئهم من الطالب الآخرين. ومع تركيز التغذية الراجعة املقّدمة اإىل الطاّلب على معايري النجاح الفردّية 
املدرجة. يعرتف املعلمون يف واقع الأمر باأّن هذه النوعّية من قوائم الر�سد لها خماطر، وذلك من حيث اإّنها قد متيل اإىل 
توجيه تركيز الطاّلب اإىل "و�سع اإ�سارة" على الأمور التي اأجنزوها، بدل من النخراط يف اأحد اأنواع التقييم املّت�سلة مبدى 
با�ستعمال  لقد قمت  "نعم"،  يقول  اأن  الطالب  املثال، مبقدور  �سبيل  فعلى  املطلوبة.  الأمور  واحد من  كّل  اأداء  توّفقهم يف 
املناق�سة دعما لوجهة نظري"، ولكن من دون تقدمي توجيهات له حّتى ياأخذ بعني العتبار جدوى تلك املناق�سات. ويف 
ال�سفوف الأدنى، حيث قد يرّكز املعّلم على مزايا الكتابة اجلدلّية وخ�سائ�سها، يالحظ باأّن هذا الأمر لي�س مهما، يف حني 

يف ال�سنوات الاّلحقة، لن يكون لهذه الأمور اأّية اأهّمية.

اجلدول1: قائمة ر�سد لن�ساط يف ماّدة اللغة العربّية )الن�ّس الإقناعي(.

ل�ست متاأكدا من اأّنني لنعممعايري النجاح
قمت بهذا الإجناز

  �سّمنت وجهة نظري بو�سوح يف مقّدمتي.

  تتدّفق اأفكاري ب�سورة جّيدة ووا�سحة ومرتبطة ببع�سها بع�سا.

   قّدمت معلومات مفيدة للقارئ.

   عر�ست وجهة نظري بو�سوح يف مقّدمتي.
   ا�ستعملت الأ�سلوب القناعي دعما لفكرتي )الراأي والراأي الآخر وتوليد 

الراأي النهائي(.
   اأنهيت كتابتي مبوقف تاأليفي يقوم على التجميع وال�ستنتاج ثم فتح 

اآفاق جديدة.
   ا�ستعملت حججا وبراهني للتدليل على �سّحة املوقف اأو الفكرة املدافع 

عنها.

تعّد قوائم الر�سد اإحدى اأدوات تطبيق معايري العملّية. ويبنّي اجلدول )1- 2- 3( معايري النجاح لإنتاج 
ن�س اإقناعي – اإذ ميكن اأن يكون ال�سياق على �سبيل املثال خطابا اإىل حمّرر بجريدة اأو تف�سريا ملقالة اأو 

ا�ستجابة ملو�سوع مقايّل يتطلب مناق�سة وجهة نظر.
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اجلدول 2: قائمة ر�سد )�سطب( لن�ساط يف ماّدة الريا�سّيات قائم على حّل امل�سكالت عرب اإجراء عملّية الطرح.

لنعممعايري النجاح

   قراأت امل�ساألة )امل�سكلة( قراءة �سحيحة.

   ر�سمت خّطة حّل.

   بّينت طريقة عملي على نحو منّظم.

   راجعت اإجاباتي )التحّقق من احلّل(.

   ا�ستطعت اأن اأوّظف الطريقة يف مواقف حياتّية اأخرى )ريا�سية(.

اجلدول3: مثال لقائمة ر�سد )�سطب( لن�ساط يف اللغة الإجنليزّية يت�سّمن كتابة فقرة تلّخ�س اأهّم الأفكار الواردة 
يف تقرير مقّدم من قبل املعّلم:  

NoYesSuccess Criteria

   I have chosen key facts.

   I have used concise language.

   I have used appropriate vocabulary.

   I have written my summary as a paragraph.

وقد يكون اأحد معايري النجاح اأحيانًا اأكرث اأهّمية من الباقي، ويف هذه احلال فاإنه من املهّم اأن يتمّكن الطاّلب من 
"التنظيم" و"الكتابة املتاأّنية" اأقّل  اإّن  القول  ال�سوء عليها. فعلى �سبيل املثال، ميكن  متييزها عرب ت�سليط املعّلم 
اأهّمية من ال�ستيعاب، ومن املهارات واملعارف املرتبطة مبا�رشة باأهداف التعّلم؛ اإْذ فبالن�سبة اإىل معّلمي املرحلة 
ومدى  العمل  لنوعّية  اأقّل  اأهّمية  ُتعطى  حني  يف  عر�سه،  وكيفّية  العمل  حجم  على  اأكرث  الرتكيز  يّتجه  البتدائّية، 

ارتباطه بالتعّلم.
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معايري الأداء اأو الناجت

هي الكيفّية التي بو�ساطتها ميكن اأن يعرف الطالب يف نهاية الن�ساط اأّن مبقدوره فهم اأهداف التعّلم. ومثلما يك�سف عنه 
ا�سمها، فاإّن معايري الأداء هي تلك املعايري التي تت�سّمن نوعا من اأنواع التقومي جلودة عمل الطالب. وهي حتّدد ما ينبغي 
على الطاّلب القيام به لبلوغ النتيجة النهائّية. وي�ستعمُل املعّلمون عند اإعدادها كلمات مثل "يف اخلتام، �ستكون لديك". 

ول بّد اأن يكون الطاّلب واعني باأّنهم مطالبون بناجت اأو خمرج نهائّي.
وتتيح معايري النجاح اجلّيدة املجال اأمام الطاّلب ملعرفة امل�سار الذي �سي�سلكون والكيفّية التي �سيتّم بها قيا�س م�ستوى 

جناحهم.
للطاّلب  الر�سد  قوائم  الأداء يف  تقييم  اإىل  لالإ�سارة  "مبقدوري"،  املبت�سمة وعبارات مثل  الوجوُه  العادة  وت�ستعمل يف 
اإعداد قائمة الر�سد يف اجلدول )1( للطاّلب يف ن�ساط تقييمّي يف ماّدة  وقد مّت   (ToniGlasson, 2009) الأ�سغر �سنًا. 
الت�سميم والتقانة، اإْذ يقوُم الطاّلب فيه باإنتاج برج با�ستعمال مواّد تقّدم لهم، كما يطلب منهم تقومي مهاراتهم بر�سم 

الوجوه املبت�سمة.

اجلدول 1: قائمة ر�سد لن�ساط يف ماّدة الت�سميم والتقانة.

يرمز اإىل اأّن العمل اأُجِنــز على نحو جّيد جّداً.

يرمز اإىل اعتقادك اأّنك قد اأجنزت العمل مب�ستوى متو�ّسط.

يرمز اإىل اأّنك بحاجة اإىل العمل ب�سورة اأف�سل.

 

 

 ؟ 

يف هذا الن�ساط )ن�ساط رقم 1( من وحدة اجل�سور ملنهج الف�سل الدرا�سي الأّول لل�سف الثالث البتدائي يقوم الطلبة 
بعملّية ت�سميم ج�سور متّر مبجموعة مراحل، وهي:

الفح�س والبحث وال�ستك�ساف.
و�سع املوا�سفات الت�سميمّية.

و�سع الأفكار الت�سميمّية الأولّية.

اختيار الت�سميم الأف�سل.

تطوير الت�سميم وتف�سيله من حيث املواّد وطرق الو�سل.

ر�سم الت�سميم الهند�سّي النهائّي باملقا�سات والبيانات.

1
2

3

4

5

6

 

 

 ؟ 
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ما اأعتقده ب�ساأن كيفية عملي
اإجناز العمل

مبقدوري حتليل ج�سور اأخرى )جم�ّسمة اأو م�سّورة( ح�سب معايري حمّددة
مبقدوري و�سع موا�سفات حمّددة للج�رش الذي اأريد ت�سميمه

مبقدوري ت�سميم جمموعة اأفكار اأّولّية متنّوعة ومبتكرة جل�سور
تعاونت مع جمموعتي يف اختيار الت�سميم الأف�سل للج�رش وفقا ملعايري حمّددة

مبقدوري ا�ستنتاج اأّي املواّد هي الأف�سل لأجزاء ت�سميم ج�رشي
مبقدوري التخطيط لطرق الو�سل املنا�سبة لأجزاء ت�سميم ج�رشي

مبقدوري ر�سم الت�سميم النهائّي للج�رش بجميع تفا�سيل املخّطط من مقا�سات ومواّد وطرق 
و�سل

قائمة ر�سد لن�ساط تقييمي "لعملّية الإنتاج" يف ماّدة الت�سميم والتقانة. )انظر جدول 3(
عملّية الإنتاج هي اجلزء الثان من الن�ساط ال�سابق )ن�ساط 1 من وحدة اجل�سور( ويف هذا الن�ساط ُيطلب من التالميذ 

�سنع اجل�سور التي �سّمموها مبراعاة:
• الأمن وال�سالمة.

• ا�ستعمال الأدوات ا�ستعماًل حرفيًا �سحيحًا.
• تنفيذ عملّية ال�سنع بالتعاون �سمن جمموعات.

• تنفيذ خطوات الإنتاج بجودة.
• تنفيذ الت�سطيبات اجلمالّية النهائّية للج�رش(.

ما اأعتقده ب�ساأن عملي
كيفية اإجناز العمل

مبقدوري ا�ستعمال الأدوات مبراعاة قواعد الأمن وال�سالمة يف اأثناء اإنتاج اجل�رش

مبقدوري ا�ستعمال الأدوات اخلا�سة باإنتاج ج�رشي باإتقان 

تعاونت مع جمموعتي يف توزيع اأدوار العمل بدقة ونظام لإنتاج اجل�رش 

تعاونت مع جمموعتي يف تنفيذ خطوات اإنتاج اجل�رش بجودة

تعاونت مع جمموعتي يف تنفيذ الت�سطيبات النهائّية للج�رش

مبقدوري تقييم ج�رشي وفق معايري علمّية حمّددة

اجلدول 2:

اجلدول 3:
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اأوًل: اعتبارات عند كتابة معايري النجاح

وميكن اأن نوّظف يف قيا�س الأداء كاّل من اجلودة، والكّمّية، واملدى الزمنّي، و/ اأو الفاعلّية.
اأمكن من اخل�سائ�س  اأو ن�ساط.ويتّم ا�ستعمال ما  • تبنى معايري النجاح وجوبا وفق متطّلبات واقعّية وممكنة لهدف 

العملّية للن�ساط على اأّنها اأحد اأ�س�س تطوير معايري النجاح.
اأن  كذلك  وينبغي  الطالب،  فيه  يتحّكم  الذي  املدى  داخل  للتحّقق  قابلة  بال�رشورة  النجاح  تكون معايري  اأن  • ينبغي 
النجاح مبا  اأن يعمل املعّلمون على تطوير معايري  الأداء. ولذلك يتعنّي  الإتقان يف  تكون معرّبة بو�سوح عن م�ستوى 

يجعلها تعك�س ِبـحقٍّ الأداَء املرتقب.
اأن  اأن تعك�س معايري النجاح جوانب املهارة التي يتمّلكها الطالب. وينتظر املعّلمون من طاّلبهم يف الغالب  • ينبغي 

ي�ستثمروا معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم لتحقيق التعّلم.

ثانيًا: مكّونات معايري النجاح

ينبغي اأن حتّدد معايري النجاح م�ستوى الأداء الذي يتوّقع املعّلم من طاّلبه اأن ُينجزوه لتحقيق متطّلبات الأداء لن�ساط 
اأو لهدف ما.

وت�ستمل معايري النجاح علىثالثة مكّونات فرعّية هي املعياروالأداء والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ما الذي �سينجزه الطاّلب؟معيار

كيف �سيقوم الطاّلب باإجنازه؟�رشط

ما نوعّية العمل املنجز من قبل الطاّلب؟اأداء

تهتّم معايري الّنجاح ب�سكل عاّم مبا يحتاج الطالب اإىل اأن يقوم به ليحّقق النجاح يف ن�ساط تعليمّي ما. وُيراعى يف عملّية 
بناء هذه املعايري اأن تكون معرّبة عن وجهة نظر الطالب، واأن تكون مبثابة التو�ّسع يف هدف التعّلم.

ومُيكن اأن ُت�ساغ معايري النجاح يف �سورة جمموعة متتالية من النقاط، كما ميكن اأن ُت�ساغ على هيئة مقيا�س الأداء. 

كيف تكتب معايري النجاح؟

اأن حتدِّد معايري النجاح م�ستوى الأداء الذي يتوّقعه املعّلم من الطاّلب  • ينبغي 
حّتى يتمّكنوا من بلوغ الإجناز املنتظر وحتقيق متطّلبات الأداء لن�ساط اأو هدف ما.

• تكون معايري النجاح بال�رشورة قابلة للمالحظة والقيا�س. فاملعايري التي حتّدد 
النواجت املمكن مالحظتها تي�رّش متابعة املعّلم لأعمال الطاّلب.
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  ال�صف ال�صاد�س: الك�صور االعتيادية )دليل التخطيط – اال�صرتاتيجية العددية، �صفحة 74(

معايري النجاحهدف التعّلّم

يجد ك�سوًرا اعتيادية من اأعداد اأو 
كميات.

اأن يكون الطالب قادًرا علىاأن ...
ي�ستعمل امل�سفوفات يف ح�ساب وعر�س وتو�سيح اأن:

1  الـ 12 = 4
3           

 

1 الـ 12 = 3
4  

يجد كم جراًما يف     واحد كيلوجرام.
يجيب عن اأ�سئلة مثل:
ما      الـ 160؟  

ما الك�رش الذي ميثل 5 دقائق من ال�ساعة؟

  ال�صف الثالث: االأعدادي والعمليات )دليل التخطيط – اال�صرتاتيجية العددية، �صفحة 41(

معايري النجاحهدف التعّلّم

يقراأ الأعداد حتى 10000، 
ويكتبها بال�سورة القيا�سية 

والتحليلية، وبال�سيغة اللفظية.

اأن يكون الطالب قادًرا علىاأن ...
يقراأ الأعداد املوجودة على هذه البطاقات ويكتبها بالكلمات.

ي�ستعمل بطاقات القيمة املنزلية ليمّثل العدد 8356:

 
يعرف اأن 8356 هي 8000، 300، 50 و 6.

ميّيز اأن ال�سفر يحافظ على املنزلة يف الأعداد املكّونة من اأربعة اأرقام مثل 7400، 
6003... اإلخ.

مادة الريا�سيات
 )مثال 1(

809599097210

اأمثلة لأهداف التعّلم ومعايري النجاح:

)مثال 2(

1
3

3
5

5
8

1
4

65 03 0 08 0 0 0

8 3 5 6

(Bahrain Numcracy Strategy, 2013)

•

•

•
•
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مادة العلوم
)مثال 1(

 مبقدوري و�سف اأهمية �سوء ال�سم�س والكلوروفيل يف عملّية البناء ال�سوئّي.
 مبقدوري و�سف التحّول احلا�سل يف املواّد الأ�سا�سّية لنمّو النبات )املاء+ ثان اأك�سيد الكربون( يف اأثناء 

قيام النبات ب�سنع غذائه.
 مبقدوري اأن اأ�سّمي الغذاء الذي ت�سنعه النباتات اخل�رشاء.

هدف التعّلم:
�ساأف�رّش عملّية البناء ال�سوئّي الأ�سا�سّية.

معايري النجاح:

)مثال 2(:

   مبقدوري التمييز بني الناجت واملتفاعالت.
   مبقدوري اأن اأ�رشح جمال ا�ستعمال املعامالت يف املعادلت الكيميائّية.

ح املق�سود بال�سهم.    مبقدوري اأن اأو�سّ

هدف التعّلم:
ح مكّونات املعادلة الكيميائّية. �ساأو�سّ

معايري النجاح:
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مادة اللغة الإجنليزية
)مثال 1(:

I can use adverbs and objectives to describe a gadget.
I can use linking words )too، plus، also، either( to add useful information.
I can use appropriate layout for my advertisement.

Learning intention:

I will be able to write an advertisement about gadget.

Success criteria:

 )مثال 2(

I can ask a question about a piece of reading.
I can make sure that the question needs an answer.
I put a? At the end.

Learning intention:

I will be able to use questions appropriately.

Success criteria:
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ثالثًا: اخلطوات الإجرائّية لكتابة معايري النجاح

ما ميّيز اأهداف التعّلم ومعايري النجاح.اأ�سئلة الطرحخطوات كتابة معايري النجاح

ينطلق من هدف تعّلم �سارك الطاّلب يف 
حتديده.

ما الذي ينبغي علينا 
بناء فهم م�سرتك للنجاح.عمله لتحقيق هدفنا؟

يثبت الطاّلب ملعّلمهم كيفّية حتقيقهم 
لأهداف التعّلم. 

- كيف يبدو التعّلم 
الناجح؟

- ما الذي نبحث عنه 
يف اأثناء التعّلم؟

متكني الطاّلب من حتّمل م�سوؤولّية 
تعّلمهم.

كتابة معايري جناح )معيارين اأو ثالثة( 
على اأن يحّقق الطاّلب معيارا واحدا على 
الأقّل مبا ُي�سهم يف حتقيق هدف التعّلم.

من البديهّي اأن تكون لدى املعّلمني على 
اختالفهم اأ�ساليب مغايرة )يجب، ينبغي، 

ميكن(.

اأّي معايري جناح لهذا 
الهدف؟

- معايري جناح وا�سحة للمعّلم 
والطاّلب يف نف�س الوقت.

- معايري عالية امل�ستوى 
وقابلة للتحّقق.

- معايري متمايزة.

حتديد كيفّية قيام املعّلم بتقييم معايري 
النجاح يف اأثناء الدر�س )البحث عن اأدّلة 

تخ�ّس اإجناز الطاّلب(.

ما اأ�ساليب التقييم 
التي �سيتّم توظيفها؟

الرتقاء مب�ستوى التقييم )التقييم 
الذاتي، تقييم الأقران(.

ما اخلطوات القادمة؟التخطيط ملراجعة معايري النجاح.
- اإعادة �سياغة معايري النجاح.

- تطوير مهارات التعّلم با�ستقاللّية 
مبا يجعل للطاّلب روؤية اأ�سمل للتعّلم.
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ت�سري البحوث اإىل اأّن دافعية الطاّلب وتركيزهم يف اأثناء اإجناز اأّي ن�ساط اأو مهّمة يتحّققان حتّققًا اأف�سل عندما تتوّفر لدى 
الطاّلب معرفة م�سبقة باأهداف التعلّم ومعايري النجاح؛ الأمر الذي ي�سهم يف تنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات مالئمة حول 
ال�سّف م�ساركة دورّية يتنامى لديهم  النجاح داخل  الذين ي�ساركون يف و�سع معايري  اأّن الطاّلب  اإجناز املهمة. كما  كيفّية 
ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه تعّلمهم، ويزيد فهمهم للمعايري التي يف �سوئها �سيتّم تقييمهم،وتنمو قدرتهم على القيام بالتقييم 

الذاتّي يف اأثناء عملّية التعّلم.
)AFL(."وُيعّد ت�سميم معايري جناح وا�سحة و�رشيحة، وتوظيفها واإي�سالها اإىل الطاّلب من اأ�س�س "التقييم من اأجل التعّلم
ففي بدايات تطبيق املعّلم ملعايري النجاح )Success Criteria(، فاإّنه يف الغالب ي�سطلع بنف�سه بتحديد املعايري املرتبطة 
واأكرث فعالّية  اأجدى  العملّية تكون  اأّن هذه  )WILF(، ولكّنه �رشعان ما يكت�سف  اإجنازها من قبل طاّلبه  املراد  بالأن�سطة 

حينما يّتخذ الطاّلب دورا ن�سطا جتاه تعّلمهم. 

كيفّية توظيف معايري النجاح يف ال�سّف الدرا�سّي

من  والتـاأّكد  النجاح  معايري  مع  التعّلم  اأهداف  تو�سيح  الدر�س  بداية  يف  يتّم 
ال�سوؤال:  وُيطرح  تعّلم على حدة  كّل هدف  يوؤخذ  ثّم  الطاّلب،  بلغة  كونها �سيغت 
وتقت�سي  الأهداف.  بلوغ  ُوّفقوا يف  الطاّلب  اأّن  املعّلم من معرفة  �سيتمّكن  كيف 
ال�رشورة اأن يتّم اإخبار الطاّلب باملعايري اأو كتابتها على اللوحة )جدار التعّلم(، 
كما تقت�سي اأن يحّدد الطاّلب َمْكَمن ال�سعوبات التي تواجههم عند مقارنة ما مّت 

حتقيقه مبعايري النجاح املدرجة. ومن املهّم اأي�سا اأن يتاأّكد الطاّلب 

من حتّقق هدف الدر�س، ليتّم التحّرك تبعا لذلك نحو اخلطوة التي تليها يف م�سار تعّلمهم. وتلبية ملختلف قدرات الطاّلب يف 
ال�سّف، ميكن اأن ير�سم املعّلم جلميع الطاّلب نف�س اأهداف التعّلم، ولكن مبعايري جناح خمتلفة بح�سب م�ستويات الطاّلب يف 

ال�سّف.

    توظيف معايري النجاح

(Assessment for Learning DCELL, 2010)
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بالإمكان اأن ي�ساأل املعّلم الطاّلب

ل اإىل معايري النجاح باأنف�سهم، وعند تعّرفهم عليها يكونون متاأّكدين من املعايري التي �سيتم  ِبـِو�سع الطاّلب التو�سّ
ّتوظيفها يف احلكم على اأعمالهم، كما يكونون اأقدر على القيام بالتقييم الذاتي يف اأثناء تعّلمهم اأو اأدائهم لن�ساط 

)مهّمة( ب�سبب توّفر املعايري التي يعتمدونها يف عملّية املقارنة.

لنعماأهّمية معايري النجاح 

هل يعرف الطلبة عند بلوغهم الهدف املحّدد؟

هل ميكن الت�سليم باأّن الطاّلب يفهمون الأ�س�س التي يتّم بها احلكم على اأعمالهم.

يف اأثناء قيامنا بالتدري�س، هل لدينا معايري جناح وا�سحة �سيتّم تقييم الطالب 
وفقها؟

هل مبقدورنا التعبري �سفهّيا عن هذه املعايري وتوفريها لطاّلبنا يف بداية كّل در�س؟

هل هذه املعايري وا�سحة،تخلو من الغمو�س؟

هل معايري النجاح حمّددة اإىل درجة اأّن الطلبة مبقدورهم القيام باملتابعة الذاتّية 
ة بهم. للعملّية التعليمّية اخلا�سّ

هل تتحّدى معايري النجاح حتديا مالئما كاّفة الطلبة، وتقّدم الدعم ب�ساأن ما 
يتوّقعونه عن اإجنازهم، اأو ترتقي به؟

كيف �ستعرفون اأّن هدف التعّلم لدر�س اليوم قد مّت حتقيقه؟

مناذج.  بتقدمي  مدعومة  تكون  اأن  املمكن  ومن  املعّلم،  قبل  من  توليدها  الغالب  يف  �سيتّم  التي  الأ�سئلة  هي  هذه 
املتعّلمني  وُيطلب من  الآخر.  من  اأعلى جودة  بال�رشورة  اأحدهما  يكون  مثالني،  النموذج عر�س  تقدمي  و�سيتطّلب 
حتديد املثال "الأف�سل"، بالإجابة عن اأ�سئلة لتحديد "اأف�سل الأجزاء/ املزايا". و�ستكون هذه مبثابة معايري جناح 
اأولّية بالن�سبة اإليهم. كما ميكن اأن يقرتح املعّلم بع�س املعايري )قد تكون بع�سها خاطئة(، ودعوة املتعّلمني اإىل اأن 
ُي�سيفوا اإليها، ثّم يدعوهم اإىل القيام �سمن جمموعات �سغرية باختيار ما يرونه من وجهة نظرهم "اأف�سل 3" اأو 

اإ�سافتها.  "اأف�سل 5" معايري ينبغي 
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ي�ساألوا  اأن  املعّلمني  على  يتعنّي  املهّمة،  من  النتهاء  ومبجّرد 
ة  اخلا�سّ املعايري  حّققوا  قد  نظرهم،  وجهة  من  كانوا،  اإن  الطاّلب 
اإىل  بالن�سبة  اأما  مالءمة.  الأكرث  هي  املعايري  تلك  كانت  واإن  بهم، 
ميكن  الأمر  فاإّن  البتدائّية(،  املرحلة  )يف  �سّنا  الأ�سغر  املتعّلمني 
حالت  يف  ت�ستعمل  مثلما  املرور،  اإ�سارات  با�ستعمال  ُينجز  اأن 
اأداة لتطبيق معايري النجاح،  كثرية ال�سخ�سّيات الكرتونّية بو�سفها 
الرتكيز  على  الطاّلب  ت�ساعد  اإذ  البتدائّية؛  املرحلة  يف  ول�سّيما 
ذلك  يف  ال�سائعة  الأمثلة  ومن  النجاح.  ومعايري  التعّلم  اأهداف  يف 

�سخ�سّية )Walt( التي تعرّب عن "نحن نتعّلم" )We are learning( و�سخ�سّية )Wilf( التي تعرّب عّما اأبحث عنه، 
ل التعويل على �سيغة �سفوّية /  وهو يف حالنا هذه املعيار الالزم لتقييم النجاح. اأّما مع الطاّلب الأكرب �سّنا، فاإّنه ُيف�سّ

ة.   كتابّية با�ستعمال بع�س املفردات التقوميّية اخلا�سّ

وُي�ستح�سن اأن تكون معايري النجاح مدّونة اأو مكتوبة على لوحة جدران التعّلم حتى يتمّكن الطلبة من متابعتها والقيام 
اأكرث على  النجاح والرتكيز  اإىل معايري  النظر  اأكرث من جمّرد  اإذ ل يقت�سي الأمر يف تلك احلال  الذاتّي؛  التقييم  بعملّية 
التعّلم. ويجدر بالطاّلب اأن يكونوا قادرين على تقدمي الأ�سباب التي دعتهم اىل اختيار بع�س معايري النجاح، ومراقبة 

ة بهم يف اأثناء اأدائهم للن�ساط اأو املهّمة. تقّدمهم نحو حتقيق املعايري اخلا�سّ

WILF:
What I am 
looking for...

WALT:
We are 
learning to...
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ذلك تدوين ا�ستجابات الطاّلب التي توّظف من قبلهم بو�سفها معايري للنجاح كي ُتعتمد يف تقييمهم الذاتي ويف التغذية 
الراجعة.

• التخطيط ملجموعة من الأن�سطة املتمايزة التي تي�رّش التعّلم وحتّقق هدف التعّلم الذي اأُ�سرَي اإليه يف اأثناء الدر�س. 
اأو  • يوؤخذ كّل هدف تعّلمي على حدة، ويتّم ال�سوؤال حول الكيفّية التي بها �سيتمّكن املعّلم من الوقوف على مدى حتّققه 

.)WILF( بلوغه من قبل الطلبة. وتّعُد الإجابة عن هذا ال�سوؤال هي معيار/ معايري النجاح
ة بالأن�سطة والتاأّكد من مدى اإمكانّية بلوغها من قبل الطلبة.  • ف�سل اأهداف التعّلم ف�ساًل بّينًا عن التوجيهات اخلا�سّ

• تقت�سي ال�رشورة اأن يتّم اإخبار الطلبة مبعايري النجاح وذلك بجمعها وتدوينها ثّم اإعادة طباعتها وعر�سها على لوحة 
ة على اجلدار بداخل ال�سّف الدرا�سي.  قالبية اأو بي�ساء خا�سّ

اإىل  التي هم بحاجة ما�ّسة  النجاح  اأمامهم ملناق�سة معايري  املجال  واإف�ساح  الطلبة  املتوّقع من  للناجت  • عر�س منوذج 
معرفتها اأكرث من املعّلم.

• يعمل املعّلم، ما اأمكن، على اإ�رشاك الطلبة �سمن جمموعات لُيعّدوا وُيطّوروا ويوّظفوا معايري جناح لأكرث من هدف تعّلمي، 
ومن �ساأن هذا اأن يك�سف عن املهارات واملبادئ ال�رشورّية املتوّقعة، وي�رشك الطلبة يف حتديد معايري جناح اأخرى. 

• توظيف اخلرائط الذهنّية يف م�ساعدة الطلبة على توليد معايري النجاح.
• التنويع يف معايري النجاح حّتى يتمّكن كاّفة الطلبة من التقّدم نحو التعّلم.

• دعوة املتعّلمني اإىل تكرار هدف التعّلم ومعايري النجاح يف اأثناء تاأديتهم للن�ساط. 
• حتديد نواجت التعّلم املتوّقعة يف الأهداف التعليمّية. كتابة كّل ناجت تعّلم يف �سيغة عبارة "�سوف ..." اإذ ُت�سّكل كّل هذه 
الذي  ما  العبارات  هذه  حتّدد  كما  التعلم.  عملّية  اأثناء  يف  ممار�ستها  اإىل  الطاّلب  ُيدعى  جناح  معايري  جمتمعة  العبارات 

�سيعرفه ويفهمه الطاّلب وما �سيكونون قادرين على اإجنازه اأثناء تعّلمهم. 

بع�س الأفكار حول توظيف معايري النجاح

التعّلم  اأهداف  عر�س  بها  يتّم  التي  والأ�ساليب  للطرق  املعّلم  تنويع  �رشورة   •
)WALT( والت�سارك فيها مع الطلبة يف بداية الدر�س �سفوّيا وب�رشّيا بلغة قريبة من الطلبة ومفهومة من قبلهم.

• قبل بدء الطاّلب بالعمل يف الن�ساط، ي�ساألهم املعّلم: "والآن ما الذي حتتاجون اإىل تذّكره اأو القيام به اأو ا�ستعماله حتى 
يتّم ... )حتقيق هدف التعّلم؟(". ويتّم اإثر

اإعداد ن�ساط ختامّي للدر�س، مع حتديد نواجته ومعايري للنجاح، يوّفر فر�سة كافية للطلبة ليكون تعّلمهم يف امل�ستوى   •
املالئم، مع حتديد نواجت ومعايري جناح للن�ساط اخلتامي.

اأو لتخاذ خطوات تدري�س  • عادة ما ت�سبح معايري النجاح غري املنجزة من قبل الطلبة حمور تركيز للتدقيق والتح�سني 
لحقة. 
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يقت�سي التوظيف الفّعال ملعايري النجاح اأن تكون لدى الطاّلب �سورة جلّية عن هذه املعايريمن حيث ماهّيتها 
من  بها  يّت�سل  ما  بكّل  �ساملة  اإحاطة  واإحاطتهم  تطبيقها  باآلّيات  معرفتهم  يقت�سي  كما  املمّيزة،  وخ�سائ�سها 
اأو  املعّلم  قبل  من  اإليهم  املوكل  بالن�ساط  وجه  اأكمل  على  لي�سطلعوا  �رشورة  يحتاجونها  ومفاهيم  م�سطلحات 
جمموعة من املعّلمني خالل احلّيز الزمني املحّدد. ويحتاج الطاّلب باإزاء ذلك، يف الغالب، اإىل دعم ُيقّدم اإليهم يف 
جمال معايري النجاح، اإذ يجدر باملعّلم، مبجّرد اأن يقوم بتحديد معايري جناح لن�ساط ما وللهدف املو�سول به،اأن 
اإذا  النجاح  ياألفوا معايري  اأن  الطاّلب يحتاجون  فاإّن  ثانية  ت�سارك هذه املعايريمع طاّلبه. ومن جهة  اإىل  يبادر 
كانوا �سيقومون بالتقومي ب�سكل �سحيح وفّعال وم�ساعد. ويّت�سح هذا عندما يتحّمل املعّلمون امل�سوؤولّية جُتاه تقّدم 

طلبتهم، لذا فهم بحاجة اإىل معرفة املعايري التي وفقها �سيتّم تقييمهم.

ه الذي يقودهم يف تخطيطهم. من ذلك مثال اأّن الأهداف  "يلعب تف�سري الن�ساط من قبل الطاّلب دور املوجِّ
اأدائهم  اإ�سدار حكم على  التي يختارون تطبيقها متّكنهم من  التي يحّددونها وال�سرتاتيجيات  واملعايري 

اأثناء التتّبع والتقييم الذاتي والتقييم بالأقران".

اأن  تعّلمهم،  وحت�سني  الذاتي  تقييمهم  يف  النجاح  معايري  ا�ستخدام  على  قادرين  ليكونوا  الطاّلب  يحتاج 
يتوّفر لديهم وعي وا�سح باملعايري، ففي معظم الأحيان يكون الطاّلب اأقدر على متابعة تعّلمهم وتوجيهه 

كّلما ت�ساركوا يف تكوين فهم موّحد للمعايري مع معّلميهم.

وميكن اإجمال اأن نح�رش مزايا فهم الطاّلب لأهداف التعّلم ومعايري النجاح املرتبطة بن�ساط ما يف الآتي:

اأّول:

ثانيًا: 

م�ساعدة الطاّلب على فهم معايري النجاح
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معايري النجاح:  اأ�سئلة اأ�سا�سّية: 

ما اأهّمّية اأن يكون الطاّلب ملّمني اإملاما دقيقا مبعايري 
النجاح وكيفّية تطبيقها؟

به مل�ساعدتهم يف حتقيق معايري  القيام  املطلوب  ما 
النجاح؟

لعّل الإجابة عن هذه الأ�سئلة تقت�سي يف البداية عر�س بع�س الطرق امُلمّكنة من الت�سارك يف معايري النجاح 
والتاأّكد من فهم الطالب لها:

• ف�سح املجال اأمام الطاّلب ليناق�سوا معايري التقييم املطلوبة، ويعملوا على بناء اأدوات تقييم تّت�سم بالو�سوح 
والرتكيز والعناية بالتفا�سيل.

مّتفق  جناح  معايري  �سوء  يف  ت�سنيفها  مّت  متدّنية  واأخرى  جّيدة  اأعمال  حتتوي  داّلة  حقيقّية  مناذج  • توفري 
عليها م�سبقا.

تطوير  يف  دورهم  الطاّلب  يوؤّدي  حينما 
هو  ملا  اإدراكًا  اأكرث  يكونون  فاإّنهم  املعايري، 
ذلك  وبعد  "املقبول"،  هو  وما  منهم  مطلوب 

يتمكّنون من اإجناز املهّمة بنجاح.

الدرا�سي لتجعل طاّلبك ينخرطون يف  ال�سّف  التي تقوم بها داخل  الأعمال  باعتبارك معّلما، اقرتْح عمالمن 
نقا�سات تتعّلق بنوع العمل املنجز وجودته، ومتّكنهم من اإدراك ما الذي عليهم تعّلمه.   

املزمع  املعايري  فهم  يف  اأ�سا�سّيا  اأمرا  تعّد  باجلّيد؟"  املو�سوم  العمل  خ�سائ�س  "ما  ال�سوؤال:  عن  الإجابة  اإّن 
اأمثلة ذلك ما  الطالب يف نهاية املطاف. ومن  �سُيوّظف يف تقييم عمل  التقييم، وهو ذاته ما  ا�ستخدامها يف 
ي�ستعمله بع�س املعّلمني من �سيغ وجيزة )من قبيل: اأجب، اأثبت، تو�ّسع( بغر�س حّث الطاّلب على التفكري يف 

اأجوبتهم بعمق، ومّدهم باإطار عمل ي�ساعدهم على مراجعة ما اأجنزوا من اأعمال.

ولكن، ما الذي ي�سمن اأن يكون لدى الطاّلب �سورة وا�سحة وفهم اأعمق ملعايري النجاح قبل اإجراء التقومي من 
قبل املعّلم؟

ن�ساط 1:

(Learning Goals & Success Criteria, 2010)

(Learning Goals & Success Criteria, 2010)



32

مّلا يتحّقق مّت حتقيقهاعتبارات ذات �سلة مبعايري النجاح
بعد

يفهم الطالب معايري النجاح فهمًا اأو�سح واأعمق عند :

توفري الفر�س لدرا�سة خمتلف النماذج الّدالة بهدف متييز املعايري ذات الأهّمية يف اإحراز 
النجاح يف مهّمة ما.

حتليل مناذج من اأعمال الطلبة متّثل م�ستوى من اأداء الطالب الذي يجابه تعّلما اأكرث تعّقدا.

توظيف النماذج التجارّية والأ�سا�سّية توظيفا واعيا.

تو�سيح ت�سنيفات خمّطط الإجناز الأ�سا�سي.

التحكيم امل�ستمر الواعي لأعمال الطالب من قبل املعّلم.

يعمل الطالب مع اأقرانهم لبناء فهم حول املعايري مبراجعة مناذج واأمثلة من اأعمالهم 
والتفاو�س ب�ساأنها.

حتّقق الوعي بالوقت من قبل الطاّلب وبالكيفّية التي يقّيمون بها اأعمالهم تقييما ذاتّيا، 
ومقارنتها بالنماذج والأمثلة التي يقرتحونها.

تو�سيح اأهداف التعّلم واملهّمات بلغة يفهمها الطاّلب واأولياء الأمور.

ربط املعايري بالأفكار الكربى للمنهج.

دعم اأولياء الأمور يف تطبيقهم للمعايري يف البيت.

حتقيق التطابق بني كاّفة اأدوات التقومي والتقييم ومعايري النجاح التي مّت توليدها من قبل 
املعّلم واملتعّلم.

توفري عدد منا�سب من املعايري التي يتعنّي اإتقانها يف الدر�س اأو الوحدة، اأو خالل ف�سل 
درا�سّي كامل.

الإ�سغاء اإىل اأفراد من خارج املجتمع املدر�سي ب�ساأن اخلطوات الواجب اتخاذها لتحقيق 
معايري النجاح يف املدر�سة، والدور الذي يلعبه تعّلم املهارات وعادات العمل.

توفري اأدّلة �سفّية لعملّية فّعالة من الت�سميم العك�سي الذي يتحّرك بعيدا عن "تغطية" 
املحتوى واملو�سوعات باجتاه اأو جتاه تدري�س يهدف اإىل ا�ستيعاب معّمق للمفاهيم 

وتطبيق مهارات ومعارف هاّمة للقرن الواحد والع�رشين.

تو�سيح كّل معيار للطاّلب كما هو احلال مع املفهوم.
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كون نقطة النطالق يف هذه ال�سرتاتيجّية من مرّبعات فارغة مو�سوعة على اللوحة داخل 
ال�سّف، وُيدعى الطاّلب يف البداية اإىل تقدمي مقرتحات ب�ساأن بع�س املعايري املمكنة. وعند 
اتفاق طاّلب ال�سّف فيما بينهم علىاملعايري، يبداأ كّل طالب باإدراج �سبكة مرّبعات فارغة، 
اأثناء التدري�س. ول�سهولة التحّكم يف التغذية  اإليها بعد ذلك رجوعًا م�ستمراً يف  يتّم الرجوع 
الراجعة التكوينّية واملوّجهة، ُيرّقم كّل معيار من املعايري )على �سبيل املثال: اأح�سنت، لقد 
ا�ستعمال  اإن كنت قادرا على  ـــــــ والآن، جّرب  اإىل 4 بفاعلّية  الأرقام من 1  قمت بت�سمني 

الرقم 5 يف فقرة جديدة(.

ي�ستغرق �رشح ال�سرتاتيجّيات امُلمّكنة من فهم معايري النجاح من قبل الطاّلب وقتا طويال ويقت�سي 
تو�سيح �ُسُبل تطبيقها جهدا كبريا، ولكّن ذلك كّله ل يعدل ما لهذه ال�سرتاتيجّيات من فوائد جّمة.

ومن مناذج الطرق وال�سرتاتيجّيات الفّعالة يف م�ساعدة الطاّلب على بناء فهم اأعمق ملعايري النجاح،
(Jackie Beere، 2012( :ميكن اأن نذكر ما ياأتي 

Blankety Blank

Extra، Extra ... الإ�سافة اإىل الإ�سافة

B
BLANKETY

L A N K

قّدم لطالبك قائمة مبعايري النجاح املحتملة، اإ�سافة اإىل الإ�سافات،واطلب اإليهم بعد ذلك اأن 
يقرتحوا املعايري التي ينبغي حذفها، مع ذكر املرّبرات. ويت�سّمن هذا الن�ساط مهارات تفكري 
عليا يف الت�سنيف والتحليل، على اأن يتّم منذ البداية تاأكيد مبداأْي حتّدي الطالب وم�ساركتهم.

The Competition املناف�سة
حتّديا  يخو�سوا  اأن  اإىل  جميعا  يدعوهم  ثّم  جمموعات،  يف  الطاّلب  بتنظيم  املعّلم  يقوم 
بالتناف�س يف تكوين قائمة مبعايري النجاح. وباإمكان الطاّلب بعد ذلك مناق�سة هذه القوائم 

واختيار "الأف�سل منها".

ا�سرتاتيجّيات واأفكار مل�ساعدة الطاّلب على فهم معايري النجاح

Extra
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يقراأ املعّلم اأو اأحد الطاّلب يف ال�سّف قائمًة خمتارًة حمتَملًة من معايري النجاح. ويبادر الطاّلب 
اإىل رفع اليدين معًا اإن كان القرتاح جّيداً اأو رفع اإحداهما اإن مل يكن املعيار املقرتح منا�سبا.

Two For True "رفع اليدين" تعبريا عن ال�سواب 

Last Man Standing اآخر ال�سامدين
معيارا  اقرتاحهم  عند  اإّل  باجللو�س   لهم  ُي�سمح  ول  واقفني،  البدء  يف  الطاّلب  جميع  يكون 
اأّنهم  اأ�سكل عليهم الأمر ولوحظ  اإذا  اأمام الطاّلب للعمل َمْثنى وُثالث  ناجحا. ويتاح املجال 
يبذلون اجلهد الالزم من دون اأن يبلغوا املراد، حينها ي�سمح باإجنادهم عن طريق "الإحالة 

اإىل طاّلب ال�سّف" اأو "الت�سال ب�سديق".

In First Place يف املرتبة الأوىل
ق�سا�سات  يف  واجعلها  عليهم،  واعر�سها  النجاح  معايري  من  جمموعة  الطلبة  على  اقرتح 
ورقّية اأو مدّونة على ورقة كبرية مبعرثة ع�سوائّية. ثّم اطلب اإليهم العمل معا لرتتيب ت�سنيف 

املعايري وفقًا لالأهّمّية، مع تعليل ما اتخذوا من قرارات.

ة مع املتعّلمني ال�سغار،وهي تقت�سي مّدة زمنّية طويلة  بالإمكان توظيف هذه الفكرة خا�سّ
لإجنازها. ولعّله من املفيد بناء منوذج �سخم للعر�س اأو منوذج مادّي ملعايري النجاح ليكون 
معرو�سا عر�سًا وا�سحًا ودائمًا داخل ال�سّف الدرا�سّي. ويح�سن باملعّلم اأن ي�سّجع الطاّلب على 
النخراط الن�سط يف هذا الن�ساط عرب طرق متنّوعة، )من ذلك مثال اإزالة الكتل وحتّدي الطاّلب 

يف تذّكر ما كان موجودا يف ذلك املوقع(.

:Building Blocks بناء الكتل

LAST

MAN
STANDING.

12 3
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ة  لق�سّ البداية  و�سع  كتابة  املثال:  �سبيل  )على  اإمتامها  ُيطلُب  املهّمة  منوذج  املعّلم  يقّدم 
للطاّلب  يقّدمه  اأثناء ما  اأو حّل معادلة(. ويتعّمد يف  ال�سّف،  ا�ستعمال ماّدة ما يف  اإبداعّية، 
يطلب  ثّم  اخلطاأ،  الطاّلب يف حتديد مو�سع  ذلك حتّدي  اإثر  ليت�سّنى  الأخطاء؛  بع�س  ارتكاب 

اإليهم ت�سحيحه.بعدها تغدو تلك التعديالت مبثابة الأ�س�س والدعائم ملعايري النجاح.

Beat The Teacher التغّلب على املعّلم

التاأّكد من عر�س معايري النجاح بو�سوح يف اأثناء التدري�س
يعّد عر�س املعايري على نحو وا�سح خالل الدر�س مبثابة الإ�سارات الأ�سا�سّية التي تقود الطالب اإىلالتوّغل يف عملّية الإجناز 

يف كّل در�س من الدرو�س.

:Build it up to break it down وّجه البناء نحو الأعلى لتتمّكن من جتزئته
من املفيد اأحيانا اأن ينهمك الطاّلب يف ا�ستكمال مهّمة ما من دون اأن تتوّفر لديهم املعرفة 

مبعايري النجاح،والغر�س من ذلك دفعهم اإىل القيام باملحاولة الأوىل. 
اطلب اإليهم عقب ذلك، تقييم جوانب القوة وال�سعف يف العمل الذي قاموا به، وبهذا يتّم توليد 
معايري جناح ميكن توظيفها يف دعم املحاولة الثانية للطاّلب ق�سد ا�ستكمال املهّمة. وقد 

يهّم هذا الن�ساط معّلمي املواد الإبداعّية والعملّية الذين ين�سدون ا�ستزراع الأ�سالة.

Provide Models توفري النماذج

اأو  املعرو�سة متّثل ممار�سات جّيدة  النماذج  كانت  اإن  الطاّلب  اإعالم  عدم  البدء  يتعنّي يف 
غري جّيدة. وتكون املبادرة باأن يطلب اإليهم حتليل النماذج وتقوميها، مع تقدمي مرّبراتهم 

وتو�سيحها. وهكذا يت�سّنى عرب هذه العملّية، توجيه الطاّلب نحو توليد معايري النجاح.

لأّنني مل اأكن طباخًا جّيدا، كنت اأميل اإىل التحّدث مع طاّلبي عن "الو�سفة" املمّكنة للنجاح 
ومن  عليهم.  اأعر�سها  التي  النجاح  مبعايري  �سلة  ذات  طبخ  �سور  واأ�ستعمُل  �سفويف،  يف 

ل ا�ستعمال"الإ�سارة اإىل بناء"اأو"الإبحار بفاعلّية اأكرب". املعّلمني من يف�سّ

Choose your Analogy اختـر �سبيهك

Beat
the

Teacher

BUILD
BREAK

REPEAT.
FIX

������Y
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Up Leveling رفع امل�ستوى
حا كيفّية حت�سينه. ثّم ُي�سّجع الطالب على  يبادر املعّلم اإىل عر�س منوذج لعمل �سعيف مو�سّ
اأن ُيجروا  اإدراجها، فاإن مل تكن املقرتحات منا�سبة، ميكن للطالب  تقدمي مقرتحاتهم ليتّم 

تعديالت على اللوحة باأنف�سهم، كما ميكن للمعّلم اأن يقوم بذلك.

:Return to the beginning الرجوع اإىل نقطة النطالق
من املمكن اأن تتوّفر للطاّلب فر�سة تعّلم اإ�سافّية بالرجوع ثانية اإىل معايري النجاح بعد اأن 
يكونوا قد فرغوا من العمل عليها، والقيام باإعادة تقدمي املعايري )مثال: هل ما زلنا نعتقد 

ح ال�سبب(. اأّن اجلمل الق�سرية جتعل الق�س�س عالقة بالذاكرة على نحو اأف�سل؟ و�سّ

The big picture ال�سورة ال�ساملة
عر�س عمل منجز لدر�س ما لطلبة من �سّف �سابق اأو من نف�س امل�ستوى، وت�سليط ال�سوء عليه. 
عقب ذلك يتّم حتليل العمل من قبل �رشكاء التحاور وفق اجلوانب التي مبقدورهم مالحظتها. 
وهكذا ي�سبح بالإمكان توليد معايري النجاح متى توّفرت فكرة وا�سحة عن ماهّية التوّقعات 

"وال�سورة ال�ساملة".

اإّن اأهّم جانب يف ت�سارك اأهداف التعّلم يكمن يف عدم اإغفالها يف اأثناء الدر�س، اإذ تظّل مرئّية بو�سوح ويتّم الإ�سارة 
اإليها املّرة تلو الأخرى اأثناء اجلل�سة. ويعّد توظيف هذه املعايري يف قيا�س النجاح املحرز يف اأثناء الدر�س �رشورة، 
التوظيف  هذا  يقود  اأن  وُينتظر  النهائّية.  الدر�س  خامتة  ويف  املرحلّية  اجلزئّية  اخلامتة  مرحلة  يف  وبالأخ�ّس 
"ما الذي �ساأقوم بتعّلمه لحقًا؟" واأن ي�سمن حتّقق تقييم التعّلم تقييما  الت�سخي�سّي اإىل بناء ا�ستخال�سات حول 
فعلّيًا، وهذا هو جوهر التقييم من اأجل التعّلم واأ�سا�س ال�سعار الذي �سيمّكن كّل معّلم من م�ساعدة كّل متعّلم لديه يف 

اإحراز تقّدم "اعرف تاأثريك".

eturn

(Jackie Beere, 2012)
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    �ساد لدى الكثري من الرتبوّيني اعتقاد باأّن اإ�رشاك الطالب يف بناء 
معايري النجاح ميكن اأن يتحّقق بجعلهم ُيعّدون الأ�سئلة التي ينبغي 
اأو بت�سجيعهم على توجيه  عليهم الإجابة عنها اإجابات �سحيحة، 
عملهم �سوب هدف معنّي، اأو بب�ساطة �سديدة، مبجّرد اأن ُيطلب اإليهم 

اأف�سل ما لديهم". " تقدمي 
ترتيبا  وترتيبهم  الطاّلب  فهم  ن�سبة  على  الت�سديق  اإىل  �سبيال  لي�ست  النجاح  فمعايري  ذلك،  خالف  احلقيقة  ولكّن 
تفا�سلّيا بح�سب درجات الفهم، بل اإّن الوظيفة الأ�سا�سّية لهذه املعايري هي و�سف مواطن اجلودة يف اأداء الطالب يف 
اأثناء الدر�س، با�ستعمال عبارات قابلة للمالحظة والقيا�س، ومبقدور الطالب توظيف املعايري يف التخطيط واملتابعة 

وتقييم تقدمهم التعلمي الذاتي.
اإّن الت�سارك يف تطوير املعايري، اأو ما ُيعرّب عنه اأحيانا بعملّية البناء الت�ساركي للمعايري، ي�ساعد الطاّلب واملعّلمني 

على بلوغ فهم موّحد ملعايري النجاح، وهو ما ُي�ّسهُل احلكم على الأداء. 
النجاح  مبوؤ�رشات  الإملام  تعميق  على  مب�ساعدتهم  املعايري  تطوير  يف  الطاّلب  انهماك  اأثناء  يف  املعّلمون  ويقوم 
اأولّية ومبا لديهم من  اأفكار  اأذهانهم من  اإىل  ومالحمه. كما تتاح للطاّلب خالل هذه العملّية امل�ساركة مبا يتبادر 
ل فيه اإحراز حت�ّسن يف التعّلم، يقوم املعّلمون بتوجيه  ت�سّورات عن خ�سائ�س الأداء الناجح. ويف الوقت الذي ُي�سجَّ

الطاّلب نحو تعديل فهمهم للمعايري وحت�سينه عرب التاأّمل امل�ستمّر وتطبيق املعايري بو�سفها جزءا من التعّلم.

ملاذا ُيعّد الت�سارك يف حتديد اأهداف التعّلم وبناء معايري النجاح اأمراً اأ�سا�سّيا للتغذية الراجعة 
بالن�سبة اإىل الطاّلب واملعّلمني كليهما؟

 كيف ترتبط معايري النجاح باأهداف التعّلم والتقييم الذاتّي؟

ملاذا ُتعّد م�ساركة الطاّلب يف حتديد معايري النجاح ذات اأهّمية بالن�سبة اإىل املتعّلم؟

اأ�سئلة مفتاحّية

البناء الت�ساركي ملعايري النجاح

1

2

3

(Learning Goals and Success Criteria, 2010)
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اأّكدت بحوث عّدة مزايا اإ�رشاك الطاّلب يف حتديد معايري النجاح لهدف اأو لن�ساط ما؛ اإذ يت�سّنى للطاّلب، عرب الت�سارك 
العمل املنجز من قبلهم، وذلك  اأن يعّمقوا ما لديهم من فهم حول كيفّية جتويد  مع املعّلم يف عملّية حتديد املعايري، 

بالت�ساوؤل: )كيف يبدو التعلم الناجح؟(.
دد من ّتاأكيد اأّنه ل جدوى من ت�سارك معايري النجاح مع الطاّلب اإذا كانت "الكلمات امل�ستعملة يف  ول بّد يف هذا ال�سّ

�سياغتها لي�ست ذات معنى عند الطاّلب".
منوذج قائمة ر�سد تبني كيفية توظيف املعّلم لأهداف التعّلم ومعايري النجاح داخل غرفة ال�سّف

اأُ�رٍشك طالبي يف حتديد اأهداف التعّلم يف بداية الدر�س.1)اأ(

اأقوم مبا �سبق عرب جمموعة من جمالت املنهج.1)اأ(

2WALT اأٌقوم بذلك �سفويًا وب�رشّيا معا، وذلك با�ستعمال

اأ�سري اإىل اأهداف التعلم يف اأثناء الدر�س واأحتّدث مع طالبي حول ما يتّم تعلمه ل حول ما يقومون به.3

اأ�رشك طالبي يف حتديد ماهّية معايري النجاح لالأهداف التعليمّية.4)اأ(

اأقوم مبا �سبق عرب جمموعة من جمالت املنهج.4)ب(

5.)WILF( "اأقوم بذلك �سفوّيا وب�رشّيا معا با�ستعمال ال�سوؤال: "ما الذي اأبحث عنه

اأوّظف جل�سات اخلامتة يف الرجوع اإىل هدف التعّلم للتاأّكد من حتّقق معايري النجاح.6)اأ(

يف �سّفي عبارات ب�رشّية ت�سّجع طالبي على التقييم الذاتي يف اجلل�سة اخلتامّية، مثل جدار التقييم الذاتي 6)ب(
املتوّفر على مل�سقات حتوي اأ�سئلة مرفقة بالإجابات عنها. 

ة بي.7 اأوّظف معايري النجاح يف بناء تقييمات خا�سّ

ة.8 اأ�سارك الطاّلب يف حتديد اأهدافهم اخلا�سّ

ة يف غرفة ال�سّف )على �سبيل املثال يف ورقة الهدف/الكتاب / جدار العر�س .. اإلخ.9 ت�سجل الأهداف اخلا�سّ

ة.10 اأُبدي اهتماما اأحتفي/اأهتم بتحقيق الأهداف اخلا�سّ

قائمة ر�سد )�سطب( لت�سارك الأهداف التعلمية ومعايري النجاح 

اأ/ مزايا اإ�رشاك الطاّلب يف حتديد معايري النجاح

(Argylle Bute Education, 2007)
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يتّم يف العادة توظيف مقيا�س م�ستوى الأداء )Rubric( من قبل املعّلم بغر�س الوقوف على م�ستوى اأداء 
طاّلبه.

يف هذا املقيا�س الذي بالأ�سفل مثل منه، مت حتديد معايري النجاح لكل هدف تعلم يف ثالثة م�ستويات من 
الدعم تتمثل يف الآتي:

الهدف Target– ينبغي حتقيقه من قبل غالبية الطالب

الدعم Support– ينبغي حتقيقه من قبل كافة الطالب

الإثراء Extension– ينبغي حتقيقه من قبل الطالب القادرين.

قم بتطبيق مقيا�س م�ستوى الأداء على طالب �سفك لتتمكن من الوقوف على مدى حتقيق هذه املعايري على نحو 
جّيد من قبل املجموعات اأو الطاّلب املعنّيـني.

القدرة على اأداء املهامالتطور يف الأداءالتاأ�سي�ساملوؤ�رشات

اأهداف التعلم

لدى غالبية الطالب فهم وا�سح 
باأهداف التعلم ومبا هم ب�سدد 

تعلمه.

لدى غالبية الطالب فهم وا�سح 
باأهداف التعلم ومبا هم ب�سدد 

تعلمه.

يفهم غالبية الطالب ما يتعلمونه 
ويناق�سون ذلك بثقة.

يعرف بع�س الطالب �سلة ما 
يتعلمون باملفاهيم الأ�سا�سية 

واملهارات التي ي�سعون اإىل 
تنميتها.

يعرف غالبّية الطالب �سلة ما 
يتعّلمون باملفاهيم الأ�سا�سية 

واملهارات التي ي�سعون اإىل تنميتها.

يعرف غالبّية الطالب �سلة ما 
يتعّلمون باملفاهيم الأ�سا�سية 

واملهارات التي ي�سعون اإىل تنميتها، 
ويناق�سون ذلك بثقة وا�ستمرار. 

معايري النجاح

مبقدور بع�س الطالب، مع توفر 
الدعم، امل�ساهمة يف حتديد معايري 

النجاح.

مبقدور غالبية الطالب، مع توفر 
الدعم، امل�ساهمة يف حتديد معايري 

النجاح.

مبقدور غالبية الطالب امل�ساهمة يف 
حتديد معايري النجاح.

لدى بع�س الطالب فكرة وا�سحة 
عن معايري النجاح ومبقدورهم، مع 
توفر الدعم، توظيف هذه املعايري 

يف احلكم على جودة اأعمالهم.

لدى غالبّية الطالب فكرة وا�سحة 
عن معايري النجاح ومبقدورهم، 

مع توّفر الدعم، توظيفها يف احلكم 
على جودة اأعمالهم واأعمال اأقرانهم 

وحتديد اأف�سل الطرق لتح�سينها.

لدى غالبّية الطالب فكرة وا�سحة 
عن معايري النجاح ومبقدورهم 

توظيفها يف احلكم على جودة اأعمالهم 
واأعمال اأقرانهم وحتديد اأف�سل الطرق 

لتح�سينها.

ن�ساط 1

(Abu Dhabi Education Council)
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لأداء هذه  الكافية  امتالكهم اخلربة  اإىل عدم  ذلك  الأوقات حتّديا يف هذه اخلطوة، ويعود  الطاّلب يف بع�س  يواجه   وقد 
املهّمة. وتتمثل اإحدى الطرق التي ت�سهم يف تخّطي مثل هذا التحّدي يف اإعطاء الطاّلب الوقَت الكايَف للتفكري واملناق�سة مع 

اأقرانهم )فّكر – زاوج – �سارك(.

تخربنا  موؤ�رشات  كونها  ب�سبب  اأّنها،  اإّل  الطاّلب،  اإىل  بالن�سبة  ال�سهولة  من  كبرية  درجة  على  عادة  النجاح  معايري  تبدو 
ال�سعوبة )معارف منف�سلة، مفاهيم لال�ستيعاب، مهارات،  اأموراً غاية يف  الأداء، غالبًا ما تخفي بني طّياتها  عن جودة 

�سخ�سّيات، تطّلعات(.
وذلك عرب  ال�سّف،  بعناية يف  واملعّلمني  الطاّلب  قبل  تفا�سيلهامن  اأودرا�سة  النجاح  "تفريغ" معايري  اإعادة  يتعنّي  لذلك 

طرائق ن�سطة وتفاعلّية انتهاء اإىل حتقيقها مبرور الوقت.
وُيعّد البناء الت�ساركي ملعايري النجاح اإحدى الطرق الفّعالة لتفريغ هذه املكّونات وتو�سيحها، اإْذ اإنها تقّدم للطاّلب جماًل 

اأرحب للتعبري والتب�رّش يف عملّية التقييم.
وباإمكان املعّلمني والطاّلب ا�ستعمال جمموعة من اخلطوات لتوظيفها يف بناء معايري النجاح بناًء ت�ساركّيًا، للحكم على 

اأدائهم. 

مثال: مب�ساهدة الفيديو على الرابط:
]http://www.edugains.ca/newsite/aer2/aervideo/learninggoals.html[

ميكن التعرف عن قرب على خطوات تطبيق عملية البناء الت�ساركي للمعايري داخل ال�سف الدرا�سي، وهي:

ب/ البناء الت�ساركّي للمعايري

اخلطوة الأوىل:
حتديداأهداف التعلّم )Walt( وتو�سيحها بتحليل مثال لعمل منجز ناجح ق�سد الوقوف على جوانب القّوة وجوانب ال�سعف.

ينطلق الطاّلب يف عملّية بناء املعيارت�ساركّيا من عملّية الع�سف الذهنّي، ويتّم ذلك بناء على 
التحليل، عرب قائمة من املوؤ�رّشات املحتملة املو�سولة ِبـــ"البحث عن" هدف اأو ن�ساط تعّلمي، 
اأّننا قد  اأن نعرف  "كيف لنا  اإجنازاً جيداً؟" اأو  "كيف يبدو هذا حينما ننجزه  وال�ستف�سار عن 

قمنا بتعّلم ...؟".

اخلطوة الثانية: الع�سف الذهنّي
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الن�ساط 1:

وفيه ُيراعى الآتي:
        كيف ميكن اأن يعّزز هذا الن�ساط لدى الطاّلب معارفهم التقييمّية ومهاراتهم وقراءاتهم؟

        هل لفت انتباهك اأو اأثار ا�ستغرابك اأمر ما؟
        باأّي تعّلم م�سبق ميكن للمعّلم اأن يو�سل الطاّلب اإىل هذه املرحلة من تعّلمهم؟

الن�ساط 2:

       ابداأ با�سرتاتيجّية "فّكر ــ زاوج ــ �سارك"، ثّم اطرح ال�سوؤال: "كيف �سيبدو هذا العمل اإذا اأُجنز ب�سكل جّيد؟".
       بعد منح الطاّلب بع�س الوقت للتفكري واملناق�سة داخل جمموعاتهم، دّون كّل ال�ستجابات التي �سدرت عنهم يف 

اأثناء انخراطهم يف الع�سف الذهنّي.
       �سّجع الطاّلب على النخراط يف النقا�س حّتى تقف على درجة فهمهم ومتّكنهم من تبنّي املعنى، لتتمّكن اإثر ذلك 

من بناء اإجماع حول املعايري.
       قم بتوجيه املحادثة، واإن اقت�سى الأمر اقرتح على الطاّلب معايري اإ�سافّية حّتى ت�سمن تعبري القائمة عن اجلوانب 

املهّمة يف الأداء الناجح.
       ُتعّد ا�سرتاتيجّية )فّكر ــ زاوج ــ �سارك( فر�سة حقيقّية مُتنح للطاّلب للتاأّمل يف ال�سوؤال وتنزيل اأفكارهم يف حّيز 

اإجرائّي بالت�سارك مع الطلبة الآخرين.

جّرب مع طاّلبك اخلطوة الثانية من عملّية البناء الت�ساركّي للمعايري عرب الع�سف الذهنّي. اخرت ن�ساطا اأو مهّمة ماألوفة 
اجعل  ثّم  مالحظات(،  تدوين  و�سفّية،  كتابة  علمّي،  ا�ستق�ساء  مراحل  حتديد  ال�سّف،  قوانني  متديد  )مثل  الطاّلب  لدى 

طاّلبك ُيجرون الع�سف الذهنّي على املعايري )البحث عن عدد( بغر�س جتويد الأداء.
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مبجّرد فراغ الطاّلب من توليد اأفكار للمعايري عرب تقنية الع�سف الذهنّي، 
ل بّد من ترتيب القائمة حّتى يت�سّنى ا�ستثمارها يف تقدمي التغذية الراجعة 
ويف التقييم الذاتّي وتقييم الأقران، وكذلك يف حتديد الهدف، وتعليقها على 
للطاّلب عرب عملّية  )learning walls(. وميكن  بال�سف  التعلم  جدران 

جتميع املعايري املت�سابهة اأو املرتابطة وفق ت�سنيفات معّينة اأن ي�ستوعبوا خ�سائ�س الأداء الناجح للمهّمة و/اأو 
لأهداف التعّلم. فتجميع املعايري "املت�سابهة" �سمن عنوان واحد ميّكن الطاّلب من حتديد اجلوانب التي حتتاج اإىل 
حت�سني يف اأعمالهم، كما يتيح لهم يف الآن نف�سه تعيني الأولوّيات وتقلي�س عدد املعايري التي عليهم اأن يولوها 
ة. ويعود ذلك اإىل اأّن تنظيم القائمة ي�ساعد الطاّلب على التذّكر و�سبط الأولوّيات، ومن ثّم يحّقق لهم  عناية خا�سّ
بالأهداف  تقّيدا  اأكرث  الطاّلب  جتعل  القائمة  تنظيم  عملّية  فاإّن   ، ذلك  اإىل  بالإ�سافة  للمعايري.  الأمثل  ال�ستيعاب 
يف  توّفرها  من  والتاأكد  النجاح  معايري  قائمة  اإىل  الرجوع  الطالب  مبقدور  العمل  من  انتهائهم  وعند  التعليمّية. 
اأو  املت�سابهة  والأمناط  الأفكار  البحث عن  اإىل  بدعوتهم  الطلبة من  والت�سنيف مبعّية  الفرز  يتّم  اأن  اأو  كتاباتهم، 

لة وحمّددة بعناوين. اإدراجها يف جمموعات مف�سّ

الن�ساط 1:

كيف ميكن للفرز والت�سنيف تو�سيح عملّية دمج التقييم بالتعليم؟
الإيجابّيات قد تكون متوّقعة: ناق�س مع طاّلبك خمتلف الإيجابّيات املحتملة عرب ن�ساط جتعلهم فيه ينخرطون يف 

مناق�سة حقيقّية.

وميكن اأن تكون املزايا املحتملة من قبيل:  

حتقيق درجة اأعلى من حتّمل الطاّلب م�سوؤولّية تعّلمهم.

تطوير جمموعة م�سرتكة من املقايي�س الهادفة.

حتقيق فهم اأعمق ملعايري واأعمال تّت�سم باجلودة.

اإعادة ت�سكيل ال�رشاكة بني املعّلم والطالب.

اخلطوة الثالثة: عملية فرز  املعايري وت�سنيفها:
Learning Wall
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الن�ساط 2:

املعايري  يجّمعون  طاّلبك  اجعل  الثان،  الن�ساط  يف  املنجز  الذهنّي  الع�سف  عن  الناجتة  املعايري  قائمة  اإىل  بالعودة 
املت�سابهة ويقرتحون ا�سما لكّل جمموعة، وي�ستعّدون اإثر ذلك لتعليل اختياراتهم يف اأثناء املناق�سة ال�سّفّية.

اأُجِرَي عليها الع�سف الذهنّي تكون مرتبطة مبهّمة اأو  بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكنك اأن تقرتح على طاّلبك قائمة معايري 
هدف تعليمّي راهن، ثّم اجعلهم يقومون بعملّية فرز وت�سنيف للقائمة بالعمل مع الأقران يف ت�سكيالت ثنائّية، وادعمهم 

بت�سجيعهم على تربير خياراتهم والت�سارك يف عملّية التفكري يف اأثناء املناق�سة ال�سّفّية.

 :)T اخلطوة الرابعة: تدوين املعايري واملوؤ�رّشات با�ستعمال اأداة منا�سبة )خمّطط

حيث تكتب عناوين الت�سنيفات واملعايري يف اجلهة اليمنى واأفكار الع�سف الذهني ُتَدّون يف اجلهة الي�رشى.
واإ�سافة اإىل ما تقّدم، فاإّن خمّطط Tي�ساعد الطاّلب على:

       ا�ستيعاب معايري النجاح لوظيفة املهّمة اأو الأداء.
       تدوين معايري النجاح وتنظيمها.

       تنظيم الع�سف الذهني للطاّلب عند درا�سة منوذج من اأعمالهم. 

اإتقانهم بالن�سبة اإىل هدف التعّلم، فاإّنه عند  اأداة ملتابعة تعّلمهم وتقييم م�ستوى  ولئن مّثل هذا املخّطط لدىالطاّلب 
املعّلم ُيعّد و�سيلة م�ساعدة لبناء معايري النجاح ب�سكل ت�ساركّي مع الطاّلب.

اأو مقايي�س  اأو ر�سومات امل�ساندة و/  الر�سد  اأو قوائم  اأن ندرج املعايري �سمن قائمة با�ستعمال امل�سفوفات  وميكن 
الأداء تبعا للغر�س وطبيعة الن�ساط التعّلمي.

درا�سة  يف  توظيفه  ميكن  تو�سيحي ّ ر�سم  واملعايريهو  الت�سنيفات  قائمة  لو�سع   T خمّطط 
جانبني من جوانب املو�سوع ومقارنتهما، وهو ُيعّد اإحدى الطرق املمكنة لبناء معايري النجاح 
وعر�سها اأمام اجلميع، مّما يجعل الأمور الهاّمة التي ينبغي البحث عنها وا�سحة للطالب يف 

حه النموذج الآتي: اأثناء عملية التعّلم، على نحو ما يو�سّ

منوذج ملخطط T للبناء الت�ساركي ملعايري النجاح مع الطالب

التفا�سيلمعايري النجاح

T-Chart
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اخلطوة اخلام�سة: الرجوع اإىل معايري النجاح ومراجعتها وتعديلها

اأخرى  معايري  على  ال�سوء  ت�سليط  بالإمكان  ي�سري  التعّلم  عملّية  حت�سني  ومع  م�ستمّرة،  عملّية  الت�ساركي  البناء  ُيعّد 
واإ�سافتها. ويتّم اإجراء التغيريات والتعديالت يف املعايري املدرجة على خمّطط T، وتغدو املعايري املبنّية ت�ساركّيا 
الأ�سا�س للتغذية الراجعة املقّدمة من قبل املعّلم، اإ�سافة اىل التغذية الراجعة واملتابعة الذاتّية من قبل الطالب. ويف 
ي�سلكونه يف  الذي  الطالب باملعايري وبامل�سار  با�ستمرار تذكري  يتّم  التعّلم وجعل املعايري وا�سحة  التقّدم يف  اأثناء 
تعّلمهم، وكيف يبدو التعّلم الناجح، اإذ يقوم املعّلم يف اأثناء ان�سغال الطاّلب بالعمل على معايري النجاح بتطبيقها على 
اأ�سلوب فّعال يتيح للمعّلمني النطالق يف تطوير قائمة معايري  مناذج من اأعمالهم. فدرا�سة اأعمال الطالب ت�ساركّيا 
حتّديا  الطلبة  لدى  مفهوم  باأ�سلوب  املعايري  هذه  عن  التعبري  ميّثل  اأن  ميكن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ما.  لن�ساط  النجاح 

بالن�سبة اإليهم.
 ويتمّكن املعّلمون بدرا�سة مناذج من اأعمال الطلبة من بلوغ الآتي:

          حتديد �سمات الأداء الناجح.
          التفاق على نقطة تركيز املعايري.

          التعبري بلغة وا�سحة ودقيقة عن املطلوب يف اأّي اأداء اأو منتج.
          منح الأولوّية للمعايري التي لها تاأثري اأكرب على التعّلم.

          �سمان تقدمي تفا�سيل املعايري تغذية راجعة هادفة.
          الإ�رشاع بت�سليط ال�سوء على اخلطوات الالحقة.

الن�ساط 5: 
يت�سارك املعّلمون مع زمالئهم يف اإعداد معايري تقييم لأعمال الطاّلب. 

ــــ ت�سارك يف اإجناز هذه املهّمة مع اأحد زمالئك. 
)مناذج،  تكون  اأّن  ميكن  الأمثلة  باأّن  علما  طاّلبك،  مع  بعملك  مبا�رشة  يرتبط  ما  املتاحة  الأمثلة  من  اخرت  ــــ 
م�رشوعات، عرو�س، اأوراق بحثّية، م�سادر متعّددة، اأعمال طاّلب من الأعوام ال�سابقة، ن�سو�س، م�سادر من قبل 

املعّلم، اإ�سدارات مهنّية(.
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الن�ساط 6: 
ا�ستعمال املعايري التي مّت تطويرها يف توفري تغذية راجعة للطاّلب حول مهّمة اأو اأداء اأو باعتبارها بديال.

 اجعل الطاّلب ي�ستعملون املعايري يف تقييم تعّلمهم ذاتّيا وتقييم اأقرانهم، ثّم حّدد ما اإذا كانت املعايري بحاجة 
اإىل املراجعة.

 وميكن للطالب واملعلمني تطوير اأدوات عّدة للتقييم الذاتي املت�سّمن لقوائم الر�سد ومقايي�س الأداء، ومراعاة البدء 
بقوائم الر�سد باعتبارها الأ�سهل يف البناء وال�ستخدام.

يّركز ال�سوؤال "ماوجهتي؟" على اأهداف التعّلم.
النجاح  معايري  ببناء  هناك؟"  اإىل  �ساأذهب  "كيف  ال�سوؤال  يهتّم  فيما 

ليوّظفها الطلبة يف حتديد كيفّية الإجناز.
لأنف�سهم  الطلبة  تقييم  ذلك؟" فمجاله  بعد  �ساأذهب  بعد  "اأين  ال�سوؤال  اأّما 

ذاتّيا ملعرفة ما الذي يحتاجونه للرتكيز عليه لحقا.

هل تعّد القائمة مكتملة؟

هل يبدو لك اأو لطاّلبك اأّن هناك اأمرا ناق�سا؟   

هل توجد معايري يف القائمة بحاجة اإىل مزيد من التو�سيح؟

بهم  ة  خا�سّ اأهداف  حتديد  الطلبة  مبقدور  النجاح،  ومعايري  التعّلم  واأهداف  الت�ساركي  للبناء  الوا�سح  بالفهم 
لتح�سني تعّلمهم وتوجيهه بعد اأن باتوا يعرفون ما الذي يتوّجب الرتكيز عليه من قبلهم لتحديد اأهداف منا�سبة. 
النجاح، واأن تت�سّمن ر�سما دقيقا  التعّلم �سوب معايري  Smart توّجه هدف  اأن تكون الأهداف ذكية  ويتعنّي 

للخطوات الالحقة.

 حمّددة
بالإمكان قيا�سها

بالإمكان حتقيقها
مالئمة

مرتبطة بزمن

الأهداف

ماوجهتي؟ 
كيف �ساأذهب اإىل هناك؟ 
اإىل اأين �ساأذهب بعد ذلك؟

ويرّكز الإطار العملي على 3 اأ�سئلة خمتلفة

S
M
A
R
T

Specific
Measurable
Achievable

Relevant
Time - based
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الت�سارك لفظياً يف اأهداف التعلم ومعايري النجاح

اإّن الت�سارك اللفظي يف اأهداف التعّلم ومعايري النجاح معناه اأكرث من جمّرد اإخبار الطاّلب ما ينبغي عليهم القيام 
به يف الدر�س. وحتى نكون فاعلني، فاإن اللغة التي ن�ستعملها يجب اأن تكون و�سفّية، وحمّددة، ومنا�سبة وقريبة من 

الطاّلب. كما اأّنها يجب اأن تكتب من وجهة نظر الطالب الذي مل يتقن الهدف.

1. اإطار عملي ذو اأربع خطوات.
2. اإطار عملي – مبقدوري.

3. وا�سرتاتيجية ثالثة – هي الإ�سغاء اإىل الطاّلب وهم يقومون باإعادة �سياغة الهدف – وهذا يعّمق فهم الطالب 
عند توظيفه بالتزامن مع اأّي اإطار من اإطارات العمل الت�ساركي ال�سفهي.

وميكن اأن نتبنّي ا�سرتاتيجّيتني لالرتقاء بالت�سارك اللفظي الفّعال:

ويوّظف هذا الإطار العملي جمموعة من "العبارات ال�ستهاللية" التي تك�سف عن هدف التعّلم، ومعايري النجاح من 
ح  وجهة نظر الطالب. واخلطوات املتالحقة لهذا الإطار العملي تبنّي ما �سيقوم الطاّلب بتعّلمه خالل الدر�س، وتو�سّ
ما �سيقومون باأدائه كي يتعّلموا، وت�سف ما �سيقومون بالبحث عنه ليتاأّكدوا من اأّنهم يوؤّدون عمال جّيدا، وليجعلوا 

الهدف منا�سبا بربطه مب�سار التعّلم املحتمل، والتعّلم الأكادميي امل�ستقبلي، اأو تطبيقات عاملّية واقعّية.

اأوًل: الإطار العملي ذو الأربع خطوات

اخلطوة )1( – توظيف هدف التعّلم ومعايري النجاح بلغة قريبة من الطالب، ومب�سطلحات اأو مفردات بنائّية منا�سبة.
اخلطوة )2( – و�سف فهم الإجناز.

اخلطوة )3( – و�سف الأمور التي ينبغي على الطالب البحث عنها.
اخلطوة )4( – جعلها مالئمة.

جدول: الإطار العملي ذو الأربع خطوات

هدف التعلم لدر�س اليوم: ___________________________________________________

ما يقوله املعلماخلطوات
اخلطوة الأوىل: تو�سيح هدف التعلم بلغة قريبة من الطالب، 

نتعّلم اأن ....ومب�سطلحات منا�سبة اإمنائّيا.

�سنبنّي اأّنه مبقدورنا القيام بهذا عن طريق ....اخلطوة الثانية: و�سف فهم الإجناز.

نعّرف ما جودة ما نتعّلمه، �سنبحث عن ....اخلطوة الثالثة: و�سف الأمور التي ينبغي على الطالب البحث عنها.

من املهم بالن�سبة اإلينا اأن نتعّلم هذا ب�سبب ....اخلطوة الرابعة: جعلها مالئمة.

(Conniem M. Moss & Susan M. Brokhart, 2010)
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وهذه ال�سرتاتيجية تقوم بدمج تو�سيف الهدف التعلمي بعبارة "مبقدوري" التي ت�سف فهم الإجناز للدر�س، 
وترتجم معايري النجاح اإىل اأمور ينبغي البحث عنها من قبل الطالب ومبقدورهم فهمها وتوظيفها.

ثانيًا: الإطار العملي –  مبقدوري.

اخلطوة )1( – ا�ستعمال العبارة ال�ستهاللية الأوىل يف و�سف هدف التعّلم: نتعّلم القيام ..
النجاح يف �سيغة  اإىل معايري  الطالب  انتباه  الثانية يف جذب  ال�ستهاللية  العبارة  – ا�ستعمال  اخلطوة )2( 
اأجل بيان الفهم وتعميقه، وتوفري  اأن تخرب العبارة الطالب ما �سيقومون به من  "مبقدوري". وينبغي  عبارة 
ح لهم ما جودة العمل املتوّقع منهم اأداوؤه.  قائمة خمت�رشة بالأمور التي ينبغي اأن يبحث عنها الطاّلب وتو�سّ

�ستعرف اأّنه مبقدورك اإجناز هذا حينما ت�ستطيع اأن تقول "مبقدوري" كتابة عبارة

         فهو ب�سيط ووا�سح ومبا�رش.
         يخرب مبا هو مهّم.

         �سهل التذكر والفهم.
         يعلن للمعنّيني ما املطلوب منهم اأداوؤه. ال�سعور به، التفّكر فيه، اأو التفاق ب�ساأنه.

ح املزايا للمعنّيـني          يو�سّ

اطلب  العمل،  اإطاري  لأحد  توظيفك  فبعد  النجاح.  ومعايري  التعّلم  هدف  �سياغة  اإعادة  اإىل  املتعّلمني  دعوة 
ينبغي  التي  والأمور  هدف،  لكل  النجاح  معايري  وكتابة  الهدف  �سياغة  يف  الوقت  بع�س  ق�ساء  طاّلبك  من 
ة بهم. ثم اطلب منهم اأن يخربوك اأين هم من حتقيق هدف التعّلم  اأن ياأخذوها بعني العتبار بكلمات خا�سّ

ومعايري النجاح. وباإمكانهم القيام بهذا مع زميل لهم يف ال�سف اأو ب�سفة جماعّية.

ثالثًا: الإ�سغاء اإىل الطاّلب وهم يقومون باإعادة �سياغة اأهداف التعّلم ومعايري النجاح.
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           تطوير املعّلم ملعايري النجاح

تقت�سي عملّية تطوير معايري النجاح اأن يكون لدى املعّلمني ت�سّور وا�سح ودقيق ملوا�سفات التعّلم الفَعال ومالحمه، وللنتائج 
املرتقبة من وراء عملّية التعّلم ذاتها، وذلك قبل التفكري يف جعل الطاّلب ميتلكون فهما معّمقا للمعايري. وجتدر الإ�سارة يف هذا 
ال�سياق اإىل وجود طرق عّدة باإمكان املعّلمني ا�ستعمالها لتطوير معايري النجاح والتفاق ب�ساأنها مع بقّية زمالئهم، وميكن 

اأن نورد منها الآتي:

يواجهون �سعوبة يف  قد  الطاّلب  اأّن  يقّدر  التي  النجاح  معايري  م�سبقا مالحظاته حول  املعّلم  يعّد 
بنائها ت�ساركّيًا يف ال�سّف.فمن املفيد اأن يفّكر املعّلم يف املعايري قبل اأن يلتقي طاّلبه، واأن يكون 
مّطلعا على التقّدم املحرز يف الدرو�س وعلى الأهداف التعليمّية التي مّت حتقيقها، ف�سال عن معرفته 

وجهة طاّلبه القادمة.

مالحظات املعّلم :

التوقيت :
يخّطط املعّلم لتخ�سي�س مّدة زمنّية ترتاوح بني 20 و30 دقيقه جلل�سة يتّم فيها بناء معايري النجاح 

ا. بناًءا ت�ساركيًّ

ا�ستثمار اجلهد املبذول :
ف من قبل الطاّلب مّرات عّدة، وت�ستجيب يف الآن ذاته  يخّطط املعلم لبناء معايري جناح قابلة لأن توظَّ

جلوانب التعّلم وم�ستوياته.

مراقبة اجلودة : 

الإيالف وال�ستعداد القبلي: 
يكون البناء الت�ساركي ملعايري النجاح اأف�سل وذا فاعلّية اأكرب عندما تكون للطاّلب فكرة م�سبقة عن 
الأن�سطة واملوارد وعن عالقتها بالتعّلم ال�سابق. فاملطلوب من كّل متعّلم يح�رش جل�سة البناء الت�ساركي 

ملعايري النجاح اأن يكون مزّودا باأفكار م�سبقة متّكنه من الإ�سهام بفاعلّية يف بناء تلك املعايري.

يفّكر املعّلم يف جودة معايري النجاح التي يزمع تطويرها، واإىل اأّي حّد ميكنها اأن ترتقي بالطاّلب 
نحو مهارات التفكري العليا من قبيل التحليل والتقييم والإبداع. وعلى املعّلم اأن ي�ساأل نف�سه يف هذا 
ال�سدد: "هل بو�سع طاّلبي اأن يحّققوا كّل معايري النجاح املرتقبة وعملهم ما زال بعُد دون م�ستوى 

املقايي�س الوطنية؟".

(Janine Sheub, 2012)
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  • را�سد املعيار: 

مع طاّلب ال�سّف اخلام�س فما فوق، يدعو املعّلم اأحد الطاّلب اإىل متابعة املعايري بغر�س ر�سد ما تكّرر منها اأو حتديد 

املعايري التي ميكن دجمها، ويتّم يف الآن نف�سه تنبيه الطالب الرا�سد اإىل كونه �سُي�ساأل عن الأفكار التي لديه قبيل انتهاء 

اجلل�سة. اأما بقّية الطاّلب، فيتناوبون يف منا�سبات لحقة على ال�سطالع بنف�س املهّمة.

• الوظيفة الإخبارّية لأهداف التعّلم: 

تتحّقق هذه الوظيفة عندما يطلب املعّلم اإىل جميع الطاّلب اأن ُيعملوا التفكري يف اأهداف التعّلم واجلداول امل�ساندة والنماذج 

املعّلقة على اجلدران يف غرفة ال�سّف؛ اإذ يبقى الدور الأ�سا�سّي لهذه العنا�رش الإ�سهام يف تطوير معايري النجاح.

• املراجعة: 

هذه  وتعّد  املطلوبة.  الدّقة  واإك�سابها  تنظيمها  اإعادة  على  العمل  النجاح  معايري  لتطوير  عليهم  باأّن  الطاّلب  اإعالم  يتّم 

املراجعة ال�رشورّية مبثابة وثيقة عمل بالن�سبة اإىل املعلم وطاّلبه على حّد �سواء.

• جهد الفريق: 

يتعنّي على كّل طالب اأن يح�رش جل�سة البناء الت�ساركّي للمعايري م�سحوبا بنماذج من اأعماله ال�سابقة حتى يت�سّنى له 

اإ�رشاك اأقرانه فيها. وميكن النطالق من قبل املعّلم مبناق�سة معايري النجاح املنتظرة التي مل يفلح الطاّلب يف الهتداء 

املعّلم  وباإمكان  املتعّلمني.  مع  مناق�ستها  املمكن  من  ي�سري  وبعدئذ  وتكّلم"،  "ا�ستدر  اأ�سلوب  ا�ستعمال  وذلك عرب  اإليها، 

ا�ستدعاء م�ساهمات املتعّلمني عن طريق �سوؤال يطرحه على طاّلب معّينني بدل لتعيني اعتماداً على الأيدي املرفوعة؛ مّما 

يكفل م�ساركة طاّلب من جميع امل�ستويات يف تقدمي املقرتحات. واإذا تعّذر على اأحد الطاّلب الإ�سهام بتقدمي مقرتحه حتى 

بعد منحه وقتًا كافيًا للتفكري، ي�سبح املعّلم مطالبًا اإىل جعل طالب اآخر ي�ساعده، ثّم يعود اإىل الطالب الأّول ويطلب اإليه 

اإعادة �سياغة ما قاله زميله وعلى هذا النحو، يتّم تركيز اأ�س�س النجاح يف اأثناء الإعداد الت�ساركي ملعايري النجاح.

• و�سوح ال�سياغة: 

ت�ساغ معايري النجاح بلغة وا�سحة ومفهومة، وماألوفة لدى الطاّلب، ومالئمة للمرحلة العمرّية التي هم فيها.

• املعايري املنقو�سة: 

باإمكان املعّلم جعل الطاّلب يتقنون �سياغة بع�س املعايري التي قد تكون غائبة عنهم عن طريق حتفيزهم على الإدلء 

باأفكار جديدة مل يفّكر هو نف�سه فيها، واإبداء الر�سا وال�رشور جتاه م�ساهماتهم. ومن املمكن اأن ُيبقَي املعّلم بع�س املعايري 

ويحتفظ بها حتى يوّفر فر�سة التفكري يف املعايري املنَجزة.

(Janine Sheub, 2012)يف اأثناء جل�سة البناء الت�ساركي مع طاّلب �سّفك
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اإثر البناء الت�ساركي ملعايري النجاح مع طاّلب �سّفك

• م�ساهمة را�سد املعيار:

 يطلب املعّلم من الطالب املكّلف بر�سد املعيار ال�سطالع بدوره وامل�ساهمة بتعّقب املقرتحات املتكّررة. وميكن 

لباقي الطاّلب اأن ُي�سهموا يف ذلك اأي�سا. عقب ذلك يحّدد املعّلم املعايري التي ميكن دجمها.

• املراجعة البعدّية:

 يتّم اإعالم الطاّلب باأن جدول معايري النجاح �سيعاد طباعته مع الإبقاء على الن�سخة الأوىل. ويقت�سي الأمر اأحيانا 

اإعادة ترتيب املعايري.

• تو�سيح دواعي املراجعات:

يف حال اإجراء تعديل على معايري النجاح بالإ�سافة اأو باحلذف، يتّم اإعالم الطاّلب بذلك مع ذكر مرّبرات احلذف اأو 

الزيادة.

• مقرتحات الطاّلب:

 توؤخذ مقرتحات الطاّلب بعني العتبار عرب ت�سجيعهم على اإجراء التعديالت البعدّية على معايري النجاح با�ستعمال 

الق�سا�سات الاّل�سقة. ويتوىّل املعّلم مناق�سة التعديالت انطالقا من الق�سا�سات التي ُجّمعت على الّلوح.   

• الل�سق:

 يتّم تعليق معايري النجاح يف اأرجاء ال�سّف لي�ساهدها جميع الطاّلب. وُيعّد ذلك توظيفا فّعال جلدران التعّلم من 

�ساأنه تذكري الطاّلب بجل�سة البناء الت�ساركّي للمعايري.  

• قوائم الر�سد:

د الطاّلب بقوائم فردّية لر�سد معايري النجاح، وميكن لهذه القوائم اأن تت�سّمن موقعا للتغذية الراجعة الو�سفّية   يزوَّ

يي�رّش لهم الت�سارك مع اأقرانهم اأو مع املعّلم يف عملّية التقييم.

• التغذية الراجعة الو�سفّية:

 ُتقّدم للطاّلب الذين اأخفقوا يف حتقيق معايري النجاح تغذية راجعة دقيقة ومبا�رشة. ويجدر باملعّلم اأن يتاأّمل يف 

التغذية الراجعة التي قّدمها... هل كانت اإيجابّية؟ هل اأمـّد املتعّلَم بحلول وبدائل عملّية ميكن تطبيقها فورّيًا؟

• متابعة التغذية الراجعة:

 من املفيد التفكري يف كيفّية تقدمي تغذية راجعة للطالب اأو توليدها من الأقران عرب التقييم الذاتي، اأو متابعتها مع 

الطاّلب الذين مل يتمّكنوا من حتقيق معايري النجاح )انظر الأمثلة(:

(Janine Sheub, 2012)
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معايري النجاح
مت حتقيقها

مّلا يّتم 
حتقيقها بعد

لقد لحظت ...

مت التقييم من قبل:
       املعّلم
       ذاتّيَا

       ال�رشيك
       اآخرين

قائمة ر�سد معايري النجاح
مثال 2

اإذا مل اأحّقق املعايري، ماهي اخلطوة التالية؟معايري النجاح

�ساأقوم بالعمل على ...مبقدوري ...

�سي�سبح م�ستواي اأف�سل يف ...مبقدوري ...

�ساأحت�سن ...مبقدوري ...

قائمة ر�سد معايري النجاح
مثال 3

معايري النجاح
مثال 1

تغذية راجعة و�سفّية )يف حال عدم حتقيق املعايري(مت حتقيقهامعايري النجاح

(Janine Sheub, 2012)
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حتديد معايري النجاح والت�سارك يف بنائها

اأدّلة التعّلم الناجح، من وجهة نظر الطالب. و�سف �سكل   •
وا�سحة ومف�سلة.  •

قائمة ت�سّم خ�سائ�س للنجاح ميكن مالحظتها.  •
ا�ستعمال لغة منا�سبة للمرحلة وقريبة للطاّلب.  •

ت�سّم تو�سيفامل�ستوى معنّي من الأداء.  •
جمّمعة �سمن ت�سنيفات ي�سهل ا�ستعمالها عند ال�رشورة.  •

ح للطاّلب ماهّية املعايري. تو�سّ  •
تطبيق املعايري يف داخل ال�سّف.  •

جعل الطاّلب ي�سّجلون املعايري كتابّيا.  •

تو�سيح معايري النجاح ي�سمن فهم الطاّلب

مناق�سة الطاّلب معايري التقييم.  •
اأعمال الطاّلب من م�ستويات خمتلفة )اجلّيد وال�سعيف(.  توفري عّينات من   •

حتليل الأمثلة اجلّيدة وال�سعيفة من الأعمال للوقوف على مواطن القّوة وال�سعف.  •
مّت  لطاّلب  اأعمال  تقييم  يف  النجاح  معايري  من  معيارين  اأو  ملعيار  منوذج  جتريب   •

عمدا اإخفاء اأ�سمائهم.
اأقرانهم. جعل املتعّلمني ي�ستعملون املعايري يف تقييم ن�ساط   •

اإعالم الطاّلب مبدى جودة التغذية الراجعة املقّدمة من قبلهم يف اأثناء تقييم الأقران   •
با�ستعمال املعايري.

بناء املعايري ت�ساركّيا مع الطاّلب.  •
اإجراء ع�سف ذهنّي لقائمة باملعايري املحتملة.  •

ت�سنيف قائمة الع�سف الذهنّي.  •
T وتعليقه يف ال�سّف. اإعداد خمطط   •

اإ�سافةومراجعة وتعديل للمعايري كّلما اقت�سى الأمر. اإجراء عملّيات   •
اأدوات التقييم. انخراط الطاّلب يف تطوير   •

  ما الأمور التي اأجُنزت اإجنازاً جيداً؟
      ما الأمور التي مل ُتنَجز اإجنازاً جيدا؟ وما اأ�سباب ذلك؟

تغذية راجعة و�سفّية
اأجنز على نحو جّيد:

التح�سني:
كيف:

قائمة رصد معايير النجاح للمعّلم

هل لدى الطاّلب اّطالع على معايري النجاح التي �سن�ستعمل يف قيا�س تقّدمهم نحو حتقيق اأهداف التعّلم؟
(Conniem M. Moss & Susan M. Brokhart, 2010)
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