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نموذج االتحاد الدولي للقابالت للمنهج 

 الدراسي لتعليم القبالة االحترافية

 

 1حزمة موارد االتحاد الدولي للقابالت رقم 

 المعلومات العامة وعملية تطوير المناهج

 مقدمة 1

1القابالت من مزيداالحتياج إلى 
 

هناك إدراك على نطاق واسع للنقص العالمي في القابالت وغيرهن ممن يتمتعن بمهارات القبالة وقد نُوقش ذلك لسنوات عديدة. 

قابلة إضافية خالل السنوات  334000، على سبيل المثال، قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 2005ففي عام 

وال تزال هناك قلة قليلة جًدا من  2بلًدا. 75% من النساء الحوامل في 72الرعاية المتميزة لنسبة قدرها العشر القادمة لتوفير 

مليون والدة سنويًا تتم دون توفير  52القابالت وغيرهن ممن يتمتعن بمهارات القبالة لمواجهة التحدي المستمر المتمثل في 

ماليين حالة وفاة لحديثي  3حالة وفاة لألمهات، و 350000نصيب من قابالت ماهرات، وكثير من حاالت الوالدة هذه لها 

 مليون حالة والدة لجنين ميت تحدث سنويًا. 2.6الوالدة، و

وقد عملت العديد من الوكاالت العالمية على زيادة عدد القابالت الجدد المتخرجات من البرامج القائمة أو إنشاء برامج جديدة 

ولكن برامج تعليم القبالة تختلف اختالفًا كبيًرا من حيث المضمون والجودة داخل البلدان وفيما  3ي.للقبالة لمواجهة هذا التحد

بينها. وقد أخذ االتحاد الدولي للقابالت على عاتقه مواجهة التحدي المتمثل في تحديد المطلوب في التعليم قبل الخدمة بشكل 

قادرات علی تحسين جودة الرعاية فضالً عن الحد من الوفيات غير قابالت مؤهالت تأهيالً كامالً و واضح من أجل إعداد

الضرورية لألمهات وحديثي الوالدة. وأدىت مواجهة االتحاد الدولي للقابالت لهذا التحدي إلى تحديث قاعدة المحتويات والدالئل 

، 2010الدولي للقابالت، التي أنجزت في عام  الخاصة بالكفاءات األساسية المتعلقة بالممارسة األساسية للقبالة التي حددها االتحاد

 وهي تشكل المحتوى األساسي لبرنامج القبالة قبل الخدمة، وتحدد المعايير العالمية لالتحاد الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة،
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 مه.، وهي توفر إطاًرا إلنشاء برنامج تعليم قبل الخدمة جيد للقبالة وتنظي2010التي أنجزت في عام 

وتمثلت الخطوة التالية في قيادة االتحاد الدولي للقابالت لتعليم القبالة في تطوير سلسلة حزم الموارد التي تقدم أمثلة على مخططات 

المناهج الدراسية النموذجية لتعليم مهنة القبالة بجانب المعلومات الداعمة. وتتضمن مخططات المناهج الدراسية أطر تنظيمية لجميع 

ت األساسية التي حددها االتحاد الدولي للقابالت ضمن إطار زمني مدته ثالثة سنوات لبرنامج التحاق مباشر وضمن إطار الكفاءا

شهًرا لبرنامج قبالة مبني على التعليم المهني الصحي السابق )ما بعد التسجيل(. وتعد المناهج الدراسية قائمة على  18زمني مدته 

والتعلم. وقد أشار الكثيرون إلى أن اإلطار الزمني المحدد بثالث سنوات لبرنامج االلتحاق المباشر  الكفاءة من حيث مناهج التدريس

شهًرا لبرنامج القبالة بعد التسجيل غير واقعي لبعض البلدان )أي إنه إما قليل جًدا للبعض أو كثير جًدا للبعض  18قبل الخدمة و

، وهي اآلن بحاجة إلى مزيد من التقييم. 2010زمنية باإلجماع ورأي الخبراء في عام اآلخر(. ومع ذلك، تم االتفاق على هذه األطر ال

"تشير األدلة إلى أن العكس ]دورات قصيرة بكفاءات محدودة[ هو المطلوب لتطوير كفاءات القبالة؛ أي المزيد من التدريس القائم 

يستخدم  ومن المتوقع أن 4ص الوصول للموظفين المؤهلين.على الكفاءة، والمزيد من التدريب في البيئات السريرية، وتحسين فر

المعلمون، واالستشاريون، والمنظمون، والباحثون، وواضعو السياسات وثائق االتحاد الدولي للقابالت لتعزيز التعليم القبالة قبل 

 نساء واألسر.الخدمة في جميع أنحاء العالم كاستراتيجية رئيسة إلنقاذ األرواح وتحسين الصحة اإلنجابية لل

 لمحة عامة عن مخططات المناهج الدراسية النموذجية

أعد االتحاد الدولي للقابالت مخططات المناهج الدراسية النموذجية لتعليم مهنة القبالة األساسي أو قبل الخدمة ضمن سلسلة تتألف من 

كما إنها قائمة على  5أربعة وثائق للموارد. وتستند مخططات المناهج الدراسية والتنظيم المقترح للمحتوى إلى مبادئ تعلم الكبار

ث التصميم واستراتيجيات التدريس والتعلم. وقد ُوضعت مخططات المناهج الدراسية النموذجية من خالل تعريف من حي 6الكفاءة

، ومدونة أخالقيات 8(2008، وفلسفة االتحاد الدولي للقابالت، الرعاية النموذجية )7(2011االتحاد الدولي للقابالت لمهنة القابلة )

وتلتزم مخططات المناهج الدراسية بالمعايير العالمية لدى االتحاد الدولي للقابالت  9(.2008) القابالت لدى االتحاد الدولي للقابالت

 11( التي حددها االتحاد الدولي للقابالت.2010وتشمل جميع الكفاءات األساسية للممارسة األساسية للقبالة ) 10(2010لتعليم القبالة )
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 أنواع برامج القبالة

 )االلتحاق المباشر(القبالة العامة 

عامةً لبرامج القبالة القائمة  1-، الملحق أ2المقترحة في حزمة الموارد رقم  ىويعد نموذج مخطط المنهج الدراسي ومجاالت المحتو

ستصبح على االلتحاق المباشر الممتدة لثالث سنوات بعد إتمام التعليم الثانوي، بحد أدنى. وبعد تحقيق نتائج التعلم المطلوبة بنجاح، 

للتسجيل و/أو الحصول على ترخيص لممارسة القبالة بنطاقها الكامل. ولذلك، يمكن أن  12الخريجة قابلةً مؤهالً تأهيالً كامالً 

تعتمدها البلدان التي ليس لديها حتى اآلن برنامج تعليم للقبالة المهنية. ويمكن أيًضا أن تستخدم البلدان مخطط المناهج الدراسية 

والمحتوى المقترح لمراجعة برنامج القبالة قبل الخدمة القائم وتحديثه أو تعزيزه حتى تتمكن الخريجات من الوفاء بالتعريف للقبالة 

13الدولي للقابلة.
 

وقد تكون مخططات المناهج الدراسية للقبالة المقترحة مفيدة للبلدان في توسيع محتوى البرنامج القائم من خالل استخدام الكفاءات 

افية من أجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية اإلنجابية المتغيرة للنساء واألسر في مناطقها. وإذا كان تعليم القبالة قبل اإلض

الخدمة في بلد ما متاًحا في مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجةً علميةً، فمن األرجح أن تكون هناك دورات تأسيسية إضافية 

قبالة الالزمة للحصول على هذه الدرجة. وكذلك غالبًا ما سيكون لهذه البرامج مؤهالت ومسؤوليات أو دورات خارج متطلبات ال

 تعليمية إضافية لمعلمي القابالت، مثل إعداد الدكتوراه و/أو مسؤولية تدريس دورات غير القبالة مثل منهجيات البحث.

 مثل التمريض(القبالة بعد إعداد مقدمي الرعاية الصحية في المجاالت األخرى )

برامج مقدمي الرعاية الصحية قبل تعليم القبالة، نموذج غيره من يمكن أن تكيف البلدان، التي تطلب إتمام برنامج تمريض أو 

. وقد صمم مخطط المناهج الدراسية النموذجية بحيث يتم تحديد 2-الملحق أ 2برنامج تعليم القبالة المبين في حزمة الموارد رقم 

هارات والمعرفة الصحية المكتسبة في برنامج تعليمي صحي سابق شرطًا مسبقًا لبدء برنامج القبالة بعد التسجيل و/أو جعل الم

  الممتد لثمانية عشر شهرا. ويستند

  

 برنامج مهني صحي سابق. يتضمنها ال برنامج القبالة بعد التسجيل في المقام األول إلى كفاءات القبالة التي
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( إلى أن أي برنامج بعد التمريض/مقدمي رعاية 2010المعايير الدولية لالتحاد الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة )وتشير 

كحد أدنى إلتاحة فرصة كافية للمتعلم من أجل اكتساب جميع الكفاءات األساسية  iشهًرا 18صحية في القبالة األساسية مدته 

 نها عند االلتحاق فيما يتعلق بجزء القبالة المتضمن في البرنامج.للقبالة التي ال يمكن إثبات إتقا

ومن الضروري مالحظة أن الكفاءات المطلوبة للقبالة المكتسبة بالفعل في برنامج سابق لدراسة تقديم الرعاية الصحية يجب أن 

من المفيد أن يطور معلمو برنامج القبالة بعد تقديم يتم تحديدها وإثبات إتقانها قبل االلتحاق ببقية البرنامج األساسي لتعليم القبالة. و

الرعاية الصحية أو بعد التسجيل آليات تسمح للملتحقة بإثبات إتقانها للكفاءات السابقة )المعرفة والمهارات والسلوكيات الالزمة 

14. )القبالةلممارسة 
 

 األنواع األخرى لبرامج تعليم القبالة األساسية

برامج التمريض والقبالة المتكاملة ما لم يتضمن  الدولي للقابالت في هذا الوقت إلى دعم أي نوع من أنواعال يميل االتحاد 

محتوى القبالة خبرات القبالة النظرية والعملية الخاضعة لإلشراف الكافية في مجموعة متنوعة من البيئات بحيث يكون لكل 

 اسية للقبالة التي حددها االتحاد الدولي للقابالت.خريجة القدرة على إثبات إتقان جميع الكفاءات األس

i يوجد حاليًا أي نوع آخر من وتستند الفترات الزمنية في المعايير الدولية لالتحاد الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة إلى آراء الخبراء وتوافق اآلراء. وال 

المتوسطة إلتقان جميع الكفاءات. وهذا يسمح ببعض المرونة في تصميم برنامج فردي بشرط توافر أدلة األدلة يشير إلى المدة التي تستغرقها المتعلمة 

مج التعليم قبل جوهرية على استيفاء جميع الكفاءات األساسية وأن الخريجات يتمتعن بالكفاءة ويسهمن في تقديم رعاية قبالة ذات جودة بعد إتمامهن لبرنا

 الخدمة.
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وبوجه عام، فإن البرامج المتكاملة للتمريض والقبالة ليس بها ما يكفي من الوقت والموارد السريرية إلعداد األفراد المؤهلين لممارسة 

حاالت الوالدة بعد التخرج. وقد تكون هناك بعض االستثناءات ب لتكفلاملة القبالة بنطاقها الكامل ممن لديهم الثقة لتحمل المسؤولية الك

 لهذا االعتقاد بشأن البرامج المتكاملة، حيث يتم تشجيع البلدان على تقديم أدلة على نجاح هذه البرامج في إعداد قابالت مؤهالت تأهيالً 

 كامالً.

 تعريف الكلمات الرئيسة

المقدمة من االتحاد الدولي للقابالت. وستتم ترجمة كل حزمة إلى لغات متعددة الستخدامها دوليًا، هذه أولى حزم الموارد األربعة 

بدءا باللغة اإلنجليزية، واإلسبانية، والفرنسية. ولذلك فإن اختيار الكلمات الرئيسة المستخدمة في جميع الوثائق يتطلب فهًما أو 

مصطلحات التي سيتم استخدامها في هذه الوثيقة أقرها االتحاد الدولي للقابالت معنًى مشترًكا. وهناك العديد من الكلمات أو ال

 .2011كمسرد مصطلحات االتحاد الدولي للقابالت يونيو  3ويمكن العثور عليها في حزمة الموارد رقم 

 تنظيم حزم الموارد

 النموذجية لتعليم مهنة القبالة:وتشمل حزم الموارد األربعة التي تتألف منها مخططات المناهج الدراسية 

. توفر حزمة المعلومات هذه إطار عمل االتحاد الدولي عملية وضع المناهج الدراسية والمعلومات األساسية :1الحزمة رقم 

ألسئلة ذات للقابالت لتطوير برنامج القبالة قبل الخدمة ونهًجا لفهم كيفية الجمع بين المناهج الدراسية )العملية( جنبًا إلى جنب مع ا

 (.2010المعايير الدولية لالتحاد الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة ) التي تحتاج إلى إجابة من أجل تلبيةالصلة 

 . مخططات المناهج الدراسية النموذجية للقبالة :2الحزمة رقم 

معارف ومهارات وسلوكيات ضمن وحدات تصف هذه الحزمة الموضع المقترح لكفاءات القبالة المطلوبة مع ما يرتبط بها من 

(. فضالً عن 1-لكل سنة من السنوات الثالث مدة برنامج القبالة القائم على االلتحاق المباشر )الملحق أ ii محددة )وحدات تعليمية(

لوحدتين (. وهناك نموذجان 2-نموذج مخطط للبرامج التي تقبل مقدمي الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد التسجيل )الملحق أ

متضمنتين لتوضيح كيفية تكوين الوحدات ولتحفيز التفكير في ما المحتوى الذي ينبغي تضمينه في المناهج الدراسية. وتشمل هذه 

الوحدات محتوًى نموذجيًا )المعارف والمهارات والسلوكيات( من بيان كفاءة معين، ولكن ال تتطلب الكفاءات األساسية للممارسة 

( التي حددها االتحاد الدولي للقابالت جميع هذه المعارف والمهارات والسلوكيات. ويرجى األخذ في 2010)األساسية للقبالة 

االعتبار أن تقسيم الكفاءات والمعارف والمهارات والسلوكيات إلى وحدات ضمن دورة تدريبية يستند إلى قرارات مسبقة وتفضيالت 
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 معلمي القبالة في برنامج معين.

تحتوي هذه الحزمة على الموارد المقترحة التي تتعلق بكيفية تأسيس منهج دراسي للقبالة قبل  وثائق الموارد. :3الحزمة رقم 

الخدمة قائم على الكفاءة وتدريسه. وتتضمن الحزمة مواقع إلكترونيةً مفيدةً، جنبًا إلى جنب مع الوثائق األساسية لالتحاد الدولي 

 رنامج تعليم أساسي للقبالة والكتب المدرسية المقترحة أو مراجعتها.للقابالت لتستخدم كمراجع في تصميم ب

. تقدم حزمة المعلومات هذه تفاصيل عن عمليات تعلم التدريس والتعلم بالمنهج الدراسي القائم على الكفاءة :4الحزمة رقم 

تنمية الكفاءات في القبالة. وتُقدَّم هذه الكبار ومجموعة متنوعة من استراتيجيات التدريس والتعلم التي يمكن استخدامها لتعزيز 

 الحزمة لألفراد حديثي عهد بتدريس القبالة و/أو حديثي عهد بالتدريس بالمناهج الدراسية القائمة على الكفاءة.

الكتساب فهم أفضل لتنظيم  1ويمكن عرض حزم الموارد بأي ترتيب. ومع ذلك، من المقترح أن تتم مراجعة الحزمة رقم 

، ال سيما إذا کان المعلمون حديثي عهد بتطوير المناهج الدراسية والمعيار الدولية الجديدة لالتحاد 2ي الحزمة رقم المحتوى ف

( التي حددها 2010( أو الكفاءات األساسية المحدثة لممارسة القبالة األساسية )2010الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة )

بعض الموارد العامة للمعلمين وتحتاج إلى توسع لتشمل الموارد الخاصة بكل بلد.  3الحزمة رقم  االتحاد الدولي للقابالت. توفر

وحدة أساسية مستقلة بذاتها تركز على كيفية التدريس في المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة وقد تكون  4وتعد الحزمة رقم 

ليم القائم على الكفاءة. ويمكن وضع هذه الحزمة جانبًا إذا لم تكن هناك غير مفيدة للمعلمين ذوي الخبرة ممن هم على دراية بالتع

 حاجة إليها أو استخدامها خالل وضع منهج دراسي جديد قائم على الكفاءة.

 

ii  البسيط إلى المعقد، ومن التقدم المنطقي )التسلسل الهرمي( للتعلم من  2يتبع تنظيم الوحدات/وحدات الدورات حسب السنة الموجودة في حزمة الموارد رقم

لقبالة األساسية الصحي إلى المضاعفات، ومن المعرفة األساسية إلى التطبيق والتفكير المعقد. ويتماشى المحتوى المطلوب مع الكفاءات األساسية لممارسة ا

د اقتراحات ويمكن نقلها بناء على احتياجات بلد ( التي حددها االتحاد الدولي للقابالت. ومع ذلك، فإن عناوين الوحدات ومواضع المحتوى هي مجر2010)

 معين أو وحدة/مؤسسة تعليمية وتفضيالتها.
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 عملية تطوير المناهج الدراسية للقبالة 2

ويستند تعريف "المنهج الدراسي" المستخدم في هذه الوثيقة إلى تعريف االتحاد الدولي للقابالت
15

ويشير إلى سلسلة من األنشطة المنفصلة التي تُنفَّذ  

دراسة بترتيب منطقي أو تسلسل يتوج في وصف واضح لما يُتوقع من المتعلمات معرفته )النظرية( وإثبات إتقانه )الممارسة( في وقت إتمام برنامج 

جميع مجاالت  لنتائج المتوقعة من التعلم، مما يعكسلذلك، يبدأ المنهج الدراسي للقبالة ببيانات واضحة للمهمة والفلسفة وا القبالة.

التعلم الثالثة )المعرفية، والعاطفية، والنفسية الحركية(. ويشمل المنهج الدراسي أيًضا أنشطة التدريس والتعلم والتقييم التي تسهل 

التغير ومتعدد الثقافات. وبعبارة أخرى، يعد اكتساب كفاءات القبالة المطلوبة وإثبات إتقانها وبدء ممارسة القبالة في سياق معقد دائم 

المنهج الدراسي عمليةً ديناميكيةً تعكس استجابات مهنة القبالة للتغيرات المجتمعية واحتياجات الصحة اإلنجابية لدى النساء واألسر. 

 16إلى آخر وداخل البلد الواحد.وكذلك يعكس المنهج الدراسي الفردي معتقدات معلمي القبالة وخبرتهم، وسيختلف في التنظيم من بلد 

ويُقدَّم شرح موجز عن كيفية وضع منهج دراسي متماسك، بما في ذلك العناصر األكثر شيوعا، لمن لم يخضعوا لهذه التجربة من 

المنهج قبل أو كمراجعة لمن هم على دراية جيدة بتصميم المناهج الدراسية للقبالة وتنفيذها. راجع المحلق أ: قد تم تصميم مكونات 

( لتمثيل بياني للمناقشة التالية للمساعدة على فهم كيف يالئم كل عنصر من 2011الدراسي للقبالة القائم على الكفاءات )سمبسون 

عناصر المنهج الدراسي بعضها بعًضا. ومن األهمية بمكان أن نتذكر أن تطوير المناهج الدراسية يعد عمليةً بحد ذاته. برغم أن 

يظهر خطيًا ويهدف إلى متابعة التقدم المنطقي في تطوير المناهج )على سبيل المثال، تدفق نتائج البرنامج من المهمة  التمثيل البياني

والفلسفة(، ويتطلب تطوير/مراجعة المناهج الدراسية تفكيًرا مكثفًا وتأمالً عميقًا لضمان اتساق األفكار والمحتوى والتوقعات في جميع 

وكذلك توصف عملية تطوير المناهج الدراسية على أنها عملية لولبية حيث تنبني كل سنة على سابقتها أو مراحل المنهج الدراسي. 

ومن الضروري أيًضا أن نفهم أنه مهما قرر المعلمون تكوين مناهجهم الدراسية في القبالة،  17كل محتوى على المحتوي الذي سبقه.

التي يُنفَّذ فيها البرنامج التعليمي، ويجب أن يعكس قيم مجموعة  لفلسفة للمؤسسةيجب أن يكون اإلطار متسقًا مع بيانات المهمة وا

 18التدريس ومعتقداتها، وأن يكون مرتبطًا باالتجاهات الحالية والمستقبلية في ممارسة القبالة.
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 المهمة والفلسفة

هي الحصول على توافق في اآلراء لجميع معلمي القبالة الذين سيصبحون  iiiالخطوة األولى في تصميم المناهج الدراسية للقبالة

والفلسفة التي ستحدد ليس فقط ما سيتم تدريسه ولكن أيًضا كيف سيتم تدريسه. ويصف بيان المهمة  جزًءا من البرنامج حول المهمة

 لية:الغرض من برنامج التعليم في جملة واحدة، في الغالب. وهو يجيب عن األسئلة التا

 "لماذا يوجد هذا البرنامج؟" ❖

 "كيف سيتم تنفيذ هذا البرنامج )القيم األساسية(؟" ❖

 "لماذا يعتبر هذا البرنامج هاًما )الميل( للمجتمع؟" ❖

من أمثلة بيان المهمة ما يلي، "الغرض من هذا البرنامج التعليمي هو إعداد القابلة المؤهلة التي ستساهم بشكل إيجابي في الصحة 

ية لدى النساء واألسر في هذا البلد". وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتالءم بيان المهمة أيًضا مع مهمة المؤسسة التعليمية اإلنجاب

حيث سيتم تقديم البرنامج. على سبيل المثال، إذا كان إعداد القابالت مقدًما ضمن برنامج يمنح درجةً جامعيةً، فإن المهمة ستعكس 

ivأو مستوى اإلعداد.أيًضا أهمية تلك الدرجة 
 

iii  .يشير مصطلح "المناهج الدراسية" في هذه الوثيقة إلى المكونات األساسية التي تنظم محتوى برنامج القبالة وكيفية تنفيذها 

iv .اقرأ أكثر( ومن األهمية بمكان أن ندرك في وقت مبكر مستوى الدعم المطلوب لتقديم برنامج قبالة أساسي في مؤسسة تعليمية معينة( 

 إذا لم يكن لدى المؤسسة التعليمية اهتمام كبير بالقبالة، فقد ال يكون هناك دعم كاف للحفاظ على جودة تقديم القبالة.
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( 3( كيفية تسهيل التعلم للبالغين، 2( كيفية تعلم الكبار، 1ستعكس فلسفة أي برنامج للقبالة بوجه عام ما يعتقده المعلمون حول: 

ويجب أن تعكس هذه العناصر الثالثة لفلسفة البرنامج الشراكة بين المتعلمات، والمعلمات، والنساء  19سة القبالة .كيفية ممار

اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات القبالة. وهناك طريقة أخرى لشرح مكونات بيان الفلسفة وهي أن فلسفة التعليم تتطلع 

 ات القبالة وممارستها( وخارجيًا إلى الممارسة التعليمية )التدريس والتعلم(.داخليًا إلى االنضباط من األمهات )كفاء

 وغالبًا ما ينظر إلى الجزئين األولين من بيان الفلسفة مًعا. غالبية المعلمين سيعلمون اآلخرين كيف تم تعليمهم ما لم يفكروا في ما

إذا كان هذا النهج مناسبًا لعالم اليوم من حيث تنمية المعرفة سريعة الخطى والكفاءة المتوقعة من القابالت. قد ال تتناسب طريقة 

التدريس في الماضي مع عالم تدريس القبالة وتعلمها اليوم. وإذا لم يفكر المعلمون في التدريس والتعلم مع الكبار، فمن المقترح أن 

عة مجموعة متنوعة من نظريات التعلم لتحديد ما يعتقدون حول تعلم الكبار وكيفية تسهيل التعلم لهم. راجع حزمة يقوموا بمراج

لمراجعة النظريات الرئيسية للتعلم التي تركز على الكبار، والتدريس القائم على الكفاءة مع الكبار، وكيفية تسهيل  4الموارد رقم 

 ة.التعلم في برنامج قائم على الكفاء

يبدأ تفكير معلم القبالة في التدريس بفهم أن الكبار يتعلمون بشكل يختلف عن األطفال؛ بعبارة أخرى، معظم الكبار يريدون أن 

يكونوا مشاركين نشطين في تعلمهم وليس مستقبلين سلبيين للمعرفة والمهارات من المعلم. وتعد الحاجة إلى نهج تعلم الكبار أمًرا 

الة نظًرا للمستوى العالي للمسؤولية التي يجب على الفرد تحملها في ممارسته التي تتطلب أدلةً في جميع مراحل حيويًا لتعليم القب

يتحمل المسؤولية عن تعلمه بنفسه )مشارك نشط( وإثبات المساءلة في عملية اتخاذ القرارات المستقلة.  برنامج الدراسة حيث

قدي، والمساءلة األخالقية، ووجود دوافع داخلية أو ذاتية ــ الخصائص الرئيسية وتتطلب ممارسة القبالة التفكر والتفكير الن

لتعلم الكبار. وقد يكون من الصعب أن يحقق نهج تعلم الكبار في البداية ما يأمله المتعلمون والمعلمون الذين لم يشاركوا في 

 س للقبالة مستقل بذاته تستحق الجهود المبذولة.مثل هذه البيئة التعليمية سابقًا، ولكن نتيجته المتمثلة في وجود ممار

تعد وثيقة موارد ممتازة يمكن أن تستخدمها المعلمات  20(2008إن فلسفة االتحاد الدولي للقابالت ونموذج خدمات القبالة )

ات، ونساء لتوضيح ما يعتقدن حول ممارسة القبالة وما يتوقعن من العالقات بين المعلمات، وهن قابالت متمرسات، ومتعلم

على  21راغبات في الحصول على خدمات القبالة. ولهذه المعتقدات حول ممارسة القبالة انعكاسات على محتوى برنامج القبالة.

سبيل المثال، تشير فلسفة االتحاد الدولي للقابالت لخدمات القبالة إلى الوالدة باعتبارها "عملية فسيولوجية طبيعية" لها آثار ليس 

ى المنهج الدراسي وبل وأيًضا تسلسل المحتوى )على سبيل المثال، من الوالدة العادية إلى الوالدة المعقدة(. وهناك فقط في محتو
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اعتقاد آخر وهو أن "خدمات القبالة تقدم بالشراكة مع النساء". وهذا يشير إلى أهمية توقع أن تفهم المتعلمات طبيعة الشراكة مع 

وضحة في بيانات النتائج العملية(. وهناك أيًضا اعتقاد فلسفي يشير إلى الحاجة إلى الفن والعلوم النساء أثناء تعلمهن القبالة )م

في خدمات القبالة، المقدمة في إطار نهج شامل والتي "تقوم على فهم الخبرات االجتماعية والعاطفية والثقافية والروحية والنفسية 

حة." ومن ثم، يجب أن يتضمن المنهج الدراسي بنتائجه التعليمية المتوقعة توازنًا المتا والجسدية للمرأة، وتستند إلى أفضل األدلة

 بين العلم والفن في محتوى البرنامج.

وما يتوقعن من المتعلمات  22ومن مسؤولية معلمات القبالة أن يحددن بوضوح ما يعتقدن حول ممارسة القبالة التي سيضعنها في نماذج

معرفته في برنامج التعليم. وقد تختلف الصيغة الدقيقة من برنامج إلى آخر، ولكن يجب أن تعكس الفلسفة، على األقل، المعتقدات التي 

يات، والكفاءات( تستند إليها الوثائق األساسية لالتحاد الدولي للقابالت )تعريف القابلة، والفلسفة، ونموذج الرعاية، ومدونة األخالق

 باإلضافة إلى ما يريد إضافته أفراد التدريس في البرنامج.

vنتائج البرنامج
 

صحة تعكس نتائج برنامج القبالة توقعات الكفاءة المطلوبة إلتمام برنامج الدراسة بنجاح. وبالتالي، فإن النتائج تعكس كفاءة القبالة في ال

الوالدة، ورعاية المواليد الجدد والرضع، والرعاية ذات الصلة باإلجهاض. وتستخدم بعض اإلنجابية، والرعاية قبل الوالدة، وبعد 

البرامج بيان نتائج واحد، على سبيل المثال، "توفير خدمات القبالة المالئمة القائمة على األدلة بنطاقها الكامل للنساء واألسر في 

يد من التفصيل في نتائج البرنامج لكي تعكس مواضيع المنهج الدراسي مرحلة اإلنجاب". وتحتاج معلمات القبالة األخريات إلى مز

 في جميع المواضع. قد تشير هذه النتائج إلى استخدام التفكر والتفكير النقدي واالستدالل السريري، بااللتزام بمدونة السلوك األخالقي،

جماعي متعدد التخصصات. وفيما يتعلق بالبرامج التي تتضمن العمل ال أو الممارسة وفقًا للمعايير المهنية، أو المشاركة الفعالة في

 محتوى آخر غير القبالة، فستكون هناك بيانات نتائج تعكس هذا المحتوى، مثل "إتمام بحث حول موضوع معتمد".

 

v ثباته من حيث كفاءات المعرفة أو المهارات أو سيتم، في جميع مواضع هذه الوثيقة، استخدام مصطلح "نتيجة" بدالً من "الهدف" لتحديد المتوقع من المتعلمة إ

(. ويمكن أن تختار 2010( والمعايير العالمية لتعليم القبالة )2011السلوك المهني. ويتوافق هذا المصطلح مع مسرد مصطلحات االتحاد الدولي للقابالت )

 معلمات القبالة استخدام مصطلح "الهدف" إذا اعتدن استخدامه.
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يُقترح أن يكون هناك عدد قليل نسبيًا من نتائج البرنامج حيث إنها تمثل التوقعات النهائية )أعلى مستوى من األداء( إلتمام برنامج و

الدراسة بنجاح. سيكون لكل وحدة أساسية/وحدة تعليمية/دورة نتائج أكثر تحديًدا تتعلق بواحدة أو أكثر من نتائج البرنامج. وبالمثل، 

ل وحدة فرعية داخل الوحدة األساسية نتائج أكثر تفصيالً للمتعلم. وباإلضافة إلى ذلك، ستساعد جميع نتائج التعلم المذكورة قد يكون لك

 المتعلم على تحقيق النتائج الشاملة للبرنامج. وبالتالي، فإن نتائج البرنامج توفر اإلطار العام الذي يجب أن تتالءم فيه بقية تفاصيل

 البرنامج.

 المستوى نتائج

يجد بعض المعلمين أنه من المفيد وصف نتائج التعلم بحسب سنة البرنامج. على سبيل المثال، قد تكون نتائج السنة األولى في البرنامج 

وم الممتد لثالث سنوات محددةً تماًما من حيث القاعدة العلمية المطلوبة طوال مراحل البرنامج، وبالتالي فإن نتائج المستوى تتعلق بالعل

عموًما، وستكون بيانات نتائج أوسع من نتائج التعلم لوحدة محددة أو للوحدات الفرعية )التشريح، وعلم وظائف األعضاء، وعلم 

األوبئة(. وتعد نتائج المستوى مجموعةً فرعيةً من نتائج البرنامج، وهي اختيارية. وفي حالة استخدامها، سيكون لكل مستوى نتائجه 

ت األداء في نهاية ذلك المستوى حسب مجال المحتوى/الممارسة. وليس من الضروري توضيح نتائج المستوى الخاصة بجانب توقعا

 للحصول على منهج دراسي ناجح قائم على الكفاءة. ويرجع تحديد هذه النتائج إلى اختيار معلمات القبالة.
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 نتائج الوحدة األساسية/وحدة الدراسة/الدورة

وبمجرد االتفاق على نتيجة )نتائج( البرنامج، يكون الوقت قد حان للنظر في كيفية تقسيم المحتوى، بما في ذلك الخبرات العملية، إلى 

وحدات دراسية أصغر على أساس مستوى المتعلم )مبتدئ ومبتدئ متقدم( الالزم لتحقيق نتائج البرنامج. يستخدم برنامج القبالة العام 

( التي حددها االتحاد الدولي للقابالت لتحديد المحتوى األساسي )المعرفة 2010اسية لممارسة القبالة األساسية )الكفاءات األس

حسب حاجة كل بلد. تقسيم سلسلة كاملة من  إضافيةوالمهارات والسلوكيات( المطلوب. وللبرامج خيار إضافة كفاءات ومحتويات 

ويقع  viوحدات تعليمية.إلى وحدات دراسية منفصلة تسمى وحدات أساسية أو دورات أو نتائج المحتوى والخبرات السريرية/العملية 

القرار المتعلق بالمحتوى وأين يُوضع وعنوان كل وحدة أساسية على عاتق معلمات القبالة، وسيختلف من برنامج إلى آخر ومن بلد 

 إلى آخر.

تعلم إلى معرفته وإثبات إتقانه في مرحلة/وقت معين من البرنامج من أجل تتطلب كل وحدة أساسية نتائج تعلم تستند إلى ما يحتاجه الم

التقدم في كفاءات القبالة في مجال ممارسة معين، وبعد ذلك، في جميع مجاالت الممارسة. ومع ذلك، ال يمكن تقييم كل جانب من 

وبصفة عامة، ستتناول الوحدة  23نات نظريًا(.جوانب كل نتيجة )المعرفة والمهارات والسلوكيات( )على سبيل المثال اختبار العي

األساسية مجال منفصل من مجاالت الممارسة، مثل الرعاية السابقة للوالدة. وينبغي أن يتناول تركيب نتائج التعلم من كل وحدة 

 أساسية نتائج البرنامج كما ُذكر سابقًا )وال يتجاوزها(.

vi دام مصطلح "الوحدة األساسية" في جميع المواضع ومع ذلك سيستخدم كل برنامج تعليمي مصطلحاته وألغراض التبسيط في هذه الوثيقة، سيتم استخ

 الخاصة لتسمية الوحدات التعليمية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم استخدام كلمة "المتعلم" بدال من الطالب لتعكس مبادئ تعلم الكبار.
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وتسلسلها على الفلسفة التعليمية للبرنامج وفهم المعلمات لما يسهِّل التعلم لدى الكبار. وبعبارة يستند توقيت كل وحدة أساسية 

أخرى، يحتاج معلمو القبالة إلى اتخاذ قرار بشأن ترتيب )مواضع( بيانات الكفاءة السبعة والمعرفة والمهارات والسلوكيات التي 

ى غير مألوفة( لتقديم تجارب ناجحة في التعلم للمتعلمين حتى تستمر دوافع ينبغي أن تأتي أوالً )بسيطة إلى معقدة، مألوفة إل

التعلم لديهم ويتعلموا ممارسات أكثر تعقيًدا. وهذا يعني أن بيانات الكفاءة العامة للقبالة قد تظهر في جميع السنوات الثالث 

 لمطلوبة في نهاية كل سنة من سنوات الدراسة.لبرنامج االلتحاق المباشر، يميزها تعقيد المحتوى والمهارات والسلوكيات ا

 محتوى الدورات ومواصفاتها

ينبغي أن تحدد كل وحدة أساسية المعرفة والمهارات والسلوكيات الالزمة لتحقيق نتائج هذه الوحدة. ويكمن المبدأ األساسي في 

بة وصف الدورة، وهو وصف عام أو شامل وجود تطابق نتائج التعلم ومحتواه. ومن المفيد تحديد النتائج والمحتوى قبل كتا

 لمحتوى الوحدة األساسية.

 أنشطة التعلم وطرق التدريس

وبمجرد إنشاء وحدة أساسية، يكون قد حان الوقت الختيار أنشطة تعلم وطرق تدريس محددة تتفق مع نتائج التعلم والمحتوى 

وطرق التدريس أو تتطابق مع مجال التعلم )المعرفي،  المطلوب الذي سبق أن ُحدد بوضوح. وينبغي أن تتالءم أنشطة التعلم

لمزيد من التفاصيل حول أنشطة التدريس والتعلم المحددة في البرنامج القائم  4العاطفي، النفسي(. راجع حزمة الموارد رقم 

 على الكفاءة حسب مجال المعرفة.
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viiطرق التقييم والتقويم
 

موثوقية لتقدم المتعلم كمكونات أساسية للوحدة األساسية، ومطابقتها مع نطاق التعلم يجب تضمين أنسب طرق التقييم وأكثرها 

ذه في بداية الوحدة األساسية اوالمحتوى الذي يجري تقييمه. ويعتبر توقيت التقييم، بما في ذلك التقييم الذاتي للمتعلم، قراًرا هاًما يتم اتخ

أنشطة التقييم. وبما أن الممارسة اآلمنة هي إحدى السمات المميزة لخدمات القبالة بحيث يعرف كل من المتعلمين والمعلمين مواعيد 

ذات الجودة العالية، يجب أن يكون دائًما أحد معايير التقييم أن يعرف المتعلم ما يعرفه وما ال يعرفه ويسعى للحصول على المساعدة 

م فعالية المعلمين وتقييم الدورات والتقييم الدوري للبرنامج الذي تقوم بشكل مناسب. وتشمل المجاالت األخرى التي يتعين تقييمها تقيي

ي به هيئة خارجية، على سبيل المثال. السلطة التنظيمية في البلد أو هيئة اعتماد لتعليم القبالة تكون منفصلة عن المؤسسة التعليمية الت

 يُقدم فيها البرنامج.

 النجاح في تحقيق نتائج البرنامج

جاح في إتمام برنامج تعليم القبالة عندما يکمل المتعلم جميع متطلبات التعليم ويثبت کفاءته في ممارسة القبالة بنطاقها يتحقق الن

 الکامل.

vii و تقييمه أو حددة أيعرف االتحاد الدولي للقابالت التقييم باعتباره عملية/إجراء منهجي لجمع البيانات النوعية والكمية لقياس األداء بنتائج أو كفاءات م

 طلحات.تقديره. وتميز سلطات التعليم في بعض البلدان بين تقييم أداء المتعلم وتقييم الدورات والمعلمين. والمهم هو االتساق في استخدام المص

viii  الت. فالمنهج الدراسي هو "عملية منهجية وتميز هذه الوثيقة بين مصطلحي "المناهج الدراسية" و"البرنامج" استناًدا إلى مسرد مصطلحات االتحاد الدولي للقاب

لبرنامج تعليمي وطرق تدريسه وتقييمه". يشمل برنامج القبالة المناهج الدراسية )الدورات الدراسية المحددة إلعداد قابالت يتمتعن  تحدد المحتوى النظري والعملي

ومعايير القبول، ومؤهالت المعلمين، وتكاليف الدراسة، واستراتيجيات التدريس والتعلم، بالكفاءة(، إلى جانب العديد من القرارات األخرى المتعلقة بطول الدراسة، 

 وأساليب التقييم والتقويم وما إلى ذلك، انظر القسم الثالث من هذه الوثيقة.
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 viiiالقرارات الرئيسة المتعلقة بتصميم برامج تعليم القبالة وتنفيذها  3

األخير من حزمة الموارد األولى العديد من القرارات الرئيسة الالزمة عند تصميم برنامج قائم على الكفاءة أو ويتناول القسم 

( والمبادئ 2010تقييمه. وتتماشى عملية صنع القرار مع المعايير العالمية لالتحاد الدولي للقابالت المتعلقة بتعليم القبالة )

 (.2011التوجيهية المرتبطة بها )

 االعتبارات األساسية في مقدمة المعايير وتشمل ما يلي:وترد 

 ؟صحي مهني بعد تخصص نوع البرنامج: هل البرنامج قائم على االلتحاق المباشر أو •

 أم أطول؟ ixسنوات 3طول البرنامج القائم على االلتحاق المباشر:  •

 شهًرا أم أطول؟ 18 التخصص المهني الصحي بعدطول برنامج ما  •

 الالزم لاللتحاق: إتمام التعليم الثانوي أم أكثر من ذلك؟مستوى الطالب  •

 التنظيم واإلدارة المعيار األول:

 ما الموقع/المؤسسة التعليمية األكثر فائدة لبرنامج القبالة في البلد/المنطقة )حسن التالؤم(؟ •

 إلى أي مدى يعكس برنامج القبالة الهيكل االجتماعي والسياسي للمؤسسة التعليمية؟ •

 تأتي التمويالت الالزمة؟ ستكون مطلوبة لبرنامج القبالة ومن أينالتي  لميزانية التي المطلوبة/ما ا •

ix النظر عن نقطة  يدرك االتحاد الدولي للقابالت أن وضع حد أدنى للوقت )الطول( ألي نوع من أنواع البرامج التعليمية للقبالة القائمة على الكفاءة، بغض

عملية  تقريبيًا. وقد يختلف الوقت الفعلي الالزم تبًعا لعوامل كثيرة داخل البلدان، مثل توافر معلمات مؤهالت للقبالة وتوافر أماكن تعليميةااللتحاق، يعد أمًرا 

الجمعيات ذات العضوية في  داعمة. وتستند الحدود الزمنية إلى األنماط العالمية لتعليم القبالة التي تخرج القابالت المؤهالت تأهيالً كامالً التي وافقت عليها

 االتحاد الدولي للقابالت.
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 هل هناك شركاء استراتيجيون/متعاونون في البلد قد يساعدوا في دعم البرنامج ماليًا وغير ذلك؟ •

 من سيتحكم في الميزانية والنفقات؟ •

 من سيقوم بتوجيه برنامج القبالة وهل يفي هذا الشخص بالمؤهالت المتوقعة؟ •

 إلى أي مدى يعالج برنامج القبالة احتياجات القوى العاملة الوطنية؟ •

 هيئة تدريس القبالة ]المعلمون، المدربون[ المعيار الثاني:

سون المحتوى النظري مختصين في المجاالت التي  • كيف يحدد مدير البرنامج ما إذا كان جميع المهنيين الذين يدرِّ

 يدرسونها؟

ما إذا كانت جميع القابالت اللواتي يدرسن في البرنامج مختصات )لديهم معرفة  كيف سيحدد موظفو البرنامج •

 ا؟يبالمستجدات( في ممارسة القبالة ومعترف بهم قانونً 

 ما نوع اإلعداد الرسمي المطلوب للتدريس أو الالزم ألفراد التدريس )النظري والعملي( في برنامج القبالة؟ •

طالب ليشرف عليه مباشرة مدرس/مختص  لكلكيف تتيح نسبة الطالب/المعلمين المستخدمة في البرنامج فترة زمنية  •

سريري مؤهل في القبالة، بحيث يتم رصد إثبات إتقان الطالب لجميع الكفاءات األساسية )المعرفة والمهارات 

 والسلوكيات( قبل االنتهاء من البرنامج؟

القابالت ومسؤولياتهن )النظرية والعملية( وکيف سيتم تقييم/تقويم فعالية المعلمين علی کيف يتم تحديد أدوار  •

 فترات منتظمة؟ 

 الطالب المعيار الثالث:

إنجاز  ما المواد اإلعالمية )النوع والمحتوى( الالزمة لنشر برنامج القبالة للمتقدمين المحتملين وللمجتمع ككل؟ هل تم •

 تقييم االحتياجات؟

 متطلبات األهلية الالزمة للمتقدمين لبرنامج القبالة وإلى أي مدى تتطابق مع مجموعة المتقدمين؟ما  •

كم عدد طالب القبالة الذين يمكن استيعابهم في برنامج القبالة على أساس الموارد البشرية المتاحة  •

 )المعلمين( وأماكن االنتساب العملية؟

 المطلوبة لألفراد المسجلين في برنامج القبالة؟ما المواد اإلعالمية )النوع / المحتوى(  •

 ؟24”كيف يمكن للطالب والمعلمين والمدربين السريريين االستفادة من تطوير "مجتمعات التعلم •
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کيف سيحدد البرنامج ما إذا کان هناك ما يکفي من الخبرات العملية في القبالة متاحة في مجموعة متنوعة من  •

 األماكن لکل طالب مسجل؟

كيف يخطط برنامج القبالة إلشراك القابالت الممارسات المؤهالت في تعليم طالب القبالة واإلشراف عليهم في البيئات  •

 العملية؟ 

 المنهج الدراسي لمعيار الرابع:ا

هل يتبع تصميم المنهج الدراسي للقبالة عمليةً منطقيةً ويعكس النتيجة المتوقعة إلعداد قابالت مهنيات يتمتع  •

 بالكفاءة؟ ]انظر إلى تخطيط المنهج الدراسي في الملحق أ[

التي حددها االتحاد الدولي للقابالت مدرجة  2010هل جميع الكفاءات األساسية لممارسة القبالة األساسية لعام  •

 في برنامج القبالة، وهل يمكن تحديدها في دورة/وحدة أساسية/وحدة دراسية معينة؟

 لتعلم القائمة على األدلة المستخدمة في البرنامج والتي تتسم بالتوافق مع مبادئ تعلم الكبارما استراتيجيات التدريس وا •

 والتعليم القائم على الكفاءة؟

xما نسبة الخبرات النظرية إلى خبرات التعلم العملية وكيف سيثبت البرنامج فعالية هذه النسبة? •
 

ما نوع المحتوى متعدد التخصصات، مثل علم الصيدلة، والخبرات التعليمية )مثل التعلم مع أخصائيي التوليد( المتضمن في  •

 برنامج القبالة وهل تم تقديم المشورة للمعلمين بشان محتوى معين يحتاجه طالب برنامج القبالة؟

 الموارد، والمرافق، والخدمات المعيار الخامس:

 المتضمن/الذي ينبغي تضمينه في سياسات مكتوبة حول السالمة البيئية وتدابير الرفاه للطالب والمعلمين؟ما المحتوي  •

کيف سيحدد موظفو البرنامج ما إذا کان لديهم ما يکفي من موارد التدريس والتعليم، بما في ذلك الوصول إلی المراجع القائمة  •

 علمين المؤهلين، والمدربين، ومواقع التعلم العملي؟على األدلة، والعارضات، والرسوم البيانية، والم

 العملية الالزمة للسماح للقابالت بالتعلم في مكان معين؟ واألماكنما نوع االتفاقات اإلدارية بين البرامج  •

x  لية التي يشرف عليها معلمو القبالة % من الوقت في المواقع السريرية/العم50تتطلب معايير االتحاد الدولي للقابالت أن يقضي البرنامج ما ال يقل عن

% يخصصها أعضاء هيئة التدريس على أساس احتياجات 10% على األقل من الوقت مخصًصا للمحتوي النظري، بجانب 40المؤهلين. ويجب أن يكون 

فة المزيد من الوقت العملي لكل طالب لتحقيق البالد. على سبيل المثال، بعض البلدان لديها خبرات سريرية/عملية محدودة لكل طالب لذلك قد تحتاج إلى إضا

 توى النظري.الكفاءة. وقد يكون لدى بلدان أخرى أعباء معينة لظروف مرضية أو بيئية يحتاج طالب القبالة دراستها، ولذلك يمكن إدراج المزيد من المح
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 استراتيجيات التقييم المعيار السادس:

 التي سيتم/يجري استخدامها لتحديد تعلم الطالب للمعرفة والمهارات والسلوكيات المهنية،ما نوع أساليب التقييم  •

 والتفكير النقدي، التي تقود إلى اتخاذ القرارات بشكل مالئم؟

 كيف سيتم/تم دمج تقييم تعلم الطالب مع األداء والتقدم في جميع مراحل البرنامج؟ •

فراد الذين يواجهون صعوبات في التعلم وهل هناك حد زمني يجب ما االستراتيجيات التي سيتم توظيفها مع األ •

 الوفاء به ليعتبر نجاًحا في التعلم؟

 ما المعايير المستخدمة/التي سيتم استخدامها لتحديد نجاح إتمام برنامج تعليم القبالة؟ •

 لفعالية البرنامج؟ما الخطط التي ستوضع/تم وضعها للتقييم المنتظم للمنهاج الدراسية والمراجعة الخارجية  •

 ملخص

بمجرد أن يناقش معلمو القبالة عملية المناهج الدراسية ويتوصلوا إلى توافق في اآلراء بشأن األسئلة المطروحة لتطوير 

البرنامج وغيرها من المسائل حسب الحاجة، يكون قد حان الوقت للبدء في تصميم وحدات أساسية فردية بنتائج تعلم ومعرفة 

المقدمة من االتحاد الدولي للقابالت مخططات  2وسلوكيات متوقعة في كل منها. وتصف حزمة الموارد رقم ومهارات 

المناهج الدراسية النموذجية مع تنظيم مقترح للمحتوى في وحدات أساسية وتخصيص كل بيان من بيانات الكفاءة السبعة 

لسلوكيات المحددة حسب السنة أو الشهر في البرنامج. ومن المقدمة من االتحاد الدولي للقابالت والمعرفة والمهارات وا

األهمية بمكان أن ندرك أن هذه تعد أمثلة لكيفية تنظيم كفاءات القبالة والمعرفة والمهارات والسلوكيات ذات الصلة. حيث هناك 

الكفاءة في القبالة. وتكمن النقطة العديد من الطرق المختلفة الممكنة لتنظيم برامج القبالة التي تسمح للمتعلم الفردي بتحقيق 

  الرئيسية في ضرورة أن يفهم معلمو القبالة بشكل كامل مكونات المناهج الدراسية وتطويرها، واتخاذ

 قرارات مدروسة بشأن خياراتهم استناًدا إلى المعايير التعليمية الحالية القائمة على األدلة.
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