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 نموذج االتحاد الدولي للقابالت للمنهج

 الدراسي لتعليم القبالة االحترافية 

 4حزمة موارد االتحاد الدولي للقابالت رقم 

 التدريس والتعلم في المنهج الدراسي القائم على الكفاءات

 

 

 مقدمة

الموارد هذه مناقشة استراتيجيات التدريس والتعلم التي تعزز التعلم القائم على الكفاءات في تعليم القبالة. وتبدأ بلمحة  تتضمن حزمة

عامة عن مختلف نظريات تعلم الكبار وكيفية استخدامها لتسهيل اكتساب كفاءات القبالة التي تحتاجها المتعلمات وإتقانها. ويتضمن 

عن التعليم القائم على الكفاءات والخصائص المحددة للمعلمات والمتعلمات الالزمة إلنجاح هذا النوع من  القسم الثاني لمحة عامة

التعليم. ويوجد كذلك مناقشة موجزة لطرق التدريس وأنشطة التعلم التي تساهم في تطوير الكفاءات. وأخيًرا، يقدم الجزء األخير من 

 ئيسة لمعلمات القبالة ومتعلميها ضمن برنامج قائم على الكفاءة.هذه الحزمة بعض المؤهالت والمسؤوليات الر

وقد ركزت الوحدات السابقة على استخدام الوثائق األساسية لالتحاد الدولي للقابالت في تصميم المناهج وتخطيط البرامج جنبًا إلى 

لى المعلمات الجدد في التدريس أو من جنب مع أمثلة لخطة المناهج الدراسية وعينات من الوحدات. وتعد هذه الحزمة موجه إ

ليست لديهن خبرة في استراتيجيات التدريس والتعلم القائمة على الكفاءة. وقد ترغب المعلمات الجدد في مراجعة حزمة الموارد 

لمعلمات قبل استكشاف مخطط المناهج الدراسية وخطة المحتوى لتعليم أساسيات القبالة. وقد تكون هذه المراجعة مفيدةً أيًضا 

 القبالة ذوات الخبرة.

والتعلم بأي نوع من المناهج الدراسية يتطلبان أهدافًا مشتركة،  من األهمية بمكان، خالل المناقشة التالية، إدراك أن التدريس

التعلم. "التعلم ومسؤولية مشتركة، ومساءلة بين المعلمات والمتعلمات، وبيئات داعمة أو تمكينية لتحقيق أقصى قدر من النجاح في 

وتقوم الشراكة بين المتعلمات والمعلمات كبالغات في  1الفعال هو التعلم المستمر الذي يمكن استخدامه في حاالت جديدة ومختلفة".

ة برنامج قائم على الكفاءة على الثقة واالحترام المتبادلين جنبًا إلى جنب مع التزام مشترك بتوفير أعلى مستوى من الجودة، والقبال

 القائمة على األدلة.
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 كيف يتعلم الكبار؟ 1

 لمحة عامة عن نظريات التعلم 

ويكمن الدافع  2هناك العديد من النظريات التي تحاول وصف كيفية تعلم األفراد )األطفال/الكبار(، بشكل رسمي وغير رسمي.

الرئيسي وراء نظريات التعلم في محاولة فهم العمليات والتعقيدات التي ينطوي عليها التعلم؛ أي، كيف يمكن للمرء اكتساب 

المعرفة، واالنتقال لفهم معنى تلك المعرفة، ومن ثم اكتساب المهارات الالزمة من أجل إثبات تعلمه؟ تشمل أكثر نظريات التعلم 

ة السلوكية ونظرية التعلم البنائي/اإلدراكي. ويشمل غيرها نظريات التعلم اإلنساني واالجتماعي. ولكٍل من نظريات شيوًعا النظري

التعلم هذه خصائصها المحددة التي تحدد كيف يتعلم األفراد مما يجعل لها آثاًرا في كيفية تسهيل المعلمين للتعلم. راجع المحلق أ: 

األساسية للتعلم. وكذلك يعزز هذا الرسم  واستراتيجياتها هذهيكية للتمثيل البياني لنظريات التعلم التدريس والتعلم: شراكة دينام

 البياني فهم طريقة تعلم ألشخاص يتمخض عنه توقعات لكل من المعلمين والتعلم تستند إلى االحترام المتبادل.

ومن الخصائص المثيرة في نظرية التعلم هذه االعتقاد بأن  3بة(.ويتطلب التعلم السلوكي نوًعا ما من تحفيز المتعلم للتعلم )االستجا

السلوك بأكمله يمكن تفسيره دون الحاجة إلى النظر في الحاالت الذهنية الداخلية )التفكير( ــ فهو مشروط بالتحفيز. وعادةً ما يكون 

إيجابية. وهذا النوع من التعلم له قيمة كبيرة في  هذا التحفيز نوًعا من المكافأة مثل التعزيز اإليجابي من المعلم أو درجة/عالمة

المناهج القائمة على الكفاءة لتنمية المهارات، ال سيما في بيئة المختبرات العملية. ويُوصف هذا الشكل من التعلم بالنهج المرتكز 

 ار مهارات محددة في القبالة.حيث يهتم المعلم بالتغييرات التي يمكن أن يراها في سلوك يمكن مالحظته، مثل إظه على المعلم

وال يستطيع المعلم أن  4يتطلب التعلم البنائي واإلدراكي أن يكون المتعلم نشطًا في تحديد الكيفية التي سيتعلم بها التفكير الناقد.

قال إلى يرى "التفكير"، ولكن يمكنه أن يستخدم أنشطة مثل أن يطلب من المتعلمات إعطاء خطة عملهن بأساس منطقي قبل االنت

رعاية امرأة حامل. ويوصف التعلم اإلدراكي أنه نهج مرتكز على المتعلم حيث إن المتعلمة تستخدم عمليات التفكير الداخلية 

الكتشاف طرق جديدة الستخدام المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة لتقديم الرعاية في مجال القبالة. وعندما ال يتناسب شيء ما 

الماضي مع الوضع الحالي، فإنه يدخل في "التنافر اإلدراكي" وسيتعين عليها حل هذه المشكلة قبل مواصلة تعلمته المتعلمة في 

 التعلم. ويستفيد المعلمون من فهمهم لكيفية تعلم المتعلمين من أجل إنشاء/اختيار أنشطة تعليمية فعالة.
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ف محدد ليتعلم ويحقق إمكانات المرء في الحياة؛ على سبيل المثال، أن تشير النظرية اإلنسانية إلى أن التعلم يحدث ألن المتعلم لديه هد

وهنا تضع المتعلمة هدفًا للتعلم، ويدعمها في تحقيق هذا الهدف )تحقيق الذات( المعلمات اللواتي  5تصبح المتعلمة قابلة مؤهلة .

مة أو الشدة أو المكر. وتركز النظرية اإلنسانية يتعاملن مع المتعلمات كميسرات أو مدربات ولسن كمانحات للمعرفة يتسمن بالصرا

على حرية اإلنسان وكرامته وإمكاناته، كما تشير إلى أن اإلنسان يتصرف عمًدا على أساس قيمه الشخصية. وهذا االعتقاد يتناقض مع 

قاد اإلدراكي الذي يشير إلى أن االعتقاد السلوكي الذي يري أن التعلم ال يحدث إال كاستجابة للمؤثرات البيئية الخارجية أو االعت

 اكتشاف المعرفة وبناء المعنى الذي يتأتي من هذا االكتشاف هو محور التعلم.

والمالحظة، واالقتداء، وتقليد السلوك  وتستند نظرية التعلم االجتماعي على المعتقدات التي يتعلمها الناس من بعضهم البعض عن طريق
وفي العديد من النواحي، تعد هذه النظرية مزيًجا من النظريات السلوكية، واإلدراكية/البنائية،  6افع.الذي يتطلب االهتمام والذاكرة والد

 واإلنسانية. وهي غير مستخدمة بشكل شائع في تعليم القبالة في هذا الوقت.

 تعلم الكبار

تحديد طريقة تعلم الكبار وما إذا كان هذا التعلم يختلف عن تعلمهم كأطفال. وقد اعتبر علماء النفس والعلماء  8وآخرون 7حاول نولز

)نظرية التعلم اإلنساني(. وهم يعتمدون  التربويون منذ سنوات عديدة أن الكبار متحمسون داخليًا للتعلم ألن لديهم هدف في الحياة

بونها إلى بيئة التعلم، ويحتاجون إلى الدعم خالل دراستهم للتجارب السابقة وتغيير تفكيرهم عند على تجارب الحياة السابقة التي يجل

الحاجة لكي يتناسب مع دور القبالة. وكذلك ينبغي تشجيع الكبار ودعمهم لتحمل المسؤولية عن تعلمهم. ولكن لكي يصبح الكبار 

أن يتعلموه ويتقنوه في نهاية التجربة التعليمية. لذلك، يحتاج الكبار إلى مشاركين فاعلين في تعلمهم، يحتاجون إلى معرفة المتوقع 

توقعات محددة بوضوح للتعلم )النواتج(، وأنشطة التعلم المقترحة، والفرص المتكررة للتفكير النقدي، والتفكر األخالقي، واتخاذ 

خص لخصائص المتعلمين الكبار استناًدا إلى عمل نولز قرارات جيدة في ممارسة القِبالة. راجع مربع النص التالي لالطالع على مل

 .9وليب

وقد يكون من الصعب على الطالب األصغر سنًا أن يتحملوا مسؤولية التعلم بأنفسهم كبالغين إذا لم يتوصلوا بعد إلى فهم ناضج 

مل هذه المسؤولية ومنحهم خبرات بأنهم مسؤولون عن تعلمهم. وهذا يعني أيًضا أن المعلمين بحاجة إلى تشجيع المتعلمين على تح

 واسعة إلثبات قدرتهم على القيام بذلك.
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 ملخص

 غالبية المعلمين سيعلّمون اآلخرين كيف تم تعليمهم ما لم يفكروا في ما إذا كان هذا النهج مناسبًا لعالم اليوم من حيث تنمية المعرفة

عامة، يستخدم المعلمون مجموعةً من نظريات التعلم في جهودهم التعليمية، سريعة الخطى والكفاءة المتوقعة من القابالت. وبصفة 

أو عاطفي، أو حركي نفسي(، ومستوى الطالب )مبتدئ، أو مبتدئ متقدم( وأسلوب التعلم  وذلك اعتماًدا على مجال التعلم )معرفي،

 ساليبه ويفهمونها لكي يكون لمجهودهم التعليميالمناسب للمتعلم. ومن المتوقع أن يعرف المعلمون جميع أنواع نظريات التعلم وأ

 التأثير والفاعلية المرجوة.

وعند العمل مع متعلمين بالغين يتسمون بالحماس، يصبح المعلم أقرب إلى مرشد أو ميسِّر للتعلم منه كشخص ما يملي على الكبار 

أن المعلم يوجه، ويدرب، ويدعم التعلم، اعتماًدا على  ما يتعين عليهم فعله. ويمكن مقارنة تيسير التعلم بنهج تطوير القيادة؛ أي

والخطوة األخيرة في تعليم الكبار هي تفويض رعاية المرأة المباشرة للمتعلمين الكبار ذوي  10مستوى المعرفة والثقة لدى المتعلم.

 الكفاءة والثقة في قدراتهم على توفير هذا النوع من الرعاية.
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 ما المقصود بالتعليم القائم على الكفاءات؟  2

الصحية في وقد حظي التعليم القائم على الكفاءات بنهج التدريس والتعلم الذي يتميز به بقدر كبير من االهتمام والدعم بين المهن 

ولكن، كما هو الحال مع أي مفهوم ينشأ حديثًا، ال يوجد تعريف مشترك يجري استخدامه بل فقط بعض  11السنوات األخيرة.

العناصر المشتركة. وأهم هذه العناصر أن المتعلم يجب أن يكون مشارًكا ونشطًا في جميع جوانب اكتساب المعرفة والمهارات 

إلتقان الممارسة في تخصص معين. بعبارة أخرى، يستخدم التعليم القائم على الكفاءات استراتيجيات  والسلوكيات المهنية الالزمة

وتشمل العناصر المشتركة األخرى الحاجة إلى وضع تعريف واضح قائم  12التدريس والتعلم التي تسهل تطوير الكفاءات وإتقانها.

ويعد هذا الوضوح أمًرا حيويًا للمعلمين   13لدور المهني )أي الکفاءات المحددة(.على األدلة لنتائج التعلم التي يتعين تحقيقها ألداء ا

وتستغرق کتابة نتائج التعليم الکثير من  14والطالب علی حد سواء، حيث أنه يحدد النتائج المتوقعة للتعلم دون أية أجندات "مخبأة".

 ن سواًء بسواء.الممارسة ولکنها تستحق الجهد المبذول لدى المتعلمين والمعلمي

ويعد تعريف التعليم القائم على الكفاءات إلعداد قابالت مؤهالت تأهيالً كامال المنهج الدراسي أو برنامج الدراسة الذي يتضمن 

اكتساب جميع الكفاءات األساسية للممارسة األساسية للقبالة التي حددها االتحاد الدولي للقابالت وإتقانها كنواتج تعلم أولية لهذا 

مما يعني أن التعليم القائم على الكفاءات في مجال القبالة يستخدم مجاالت الكفاءة التي  15المنهج الدراسي أو برنامج الدراسة.

حددها االتحاد الدولي للقابالت والمعارف والمهارات والسلوكيات المرتبطة بها كصلة مباشرة بين محتوى المناهج ونتيجة التعلم 

بالت مؤهالت تأهيالً كاماًل وجاهزات للممارسة. وتسمح هذه الكفاءات أيًضا بإجراء تقييم مستند إلى المعايير المتوقعة ــ إعداد قا

في جميع مراحل البرنامج، مما يلغي التحيز المحتمل في التقييم من جانب المعلمات أو المدربات. ويدخل منهج القبالة القائم على 

لقابالت لما تعنيه القبالة، وفلسفة الرعاية ونموذجها، ومدونة قواعد السلوك الدولية الكفاءات ضمن تعريف االتحاد الدولي ل

 للقابالت.

وتشمل الجوانب األخرى للتعليم القائم على الكفاءات االهتمام باالحتياجات التعليمية وأنماط الكبار، وتوفير الوقت الالزم للمتعلم 

ا مرارا وتكرارا )المعرفة، والمهارات، والسلوكيات المهنية(، وتوفير بيئة الكتساب الكفاءات المتوقعة وإتقانها أو أدائه

وبالتالي ينبغي أن  داعمة/تمكينية بهدف التعلم. ولجميع المهن الصحية واجب مجتمعي يتمثل في تقديم الخدمات الالزمة للجمهور

ويمكن تحقيق  16حيث التكلفة، والمساواة، والجودة( . يشمل ذلك المساءلة االجتماعية في العملية التعليمية )الصلة، والفعالية من

التعليم القائم على الكفاءات من خالل مناهج متنوعة لتصميم المناهج الدراسية. ومهما كان شكل التصميم، يجب أن تكون جميع 

ق التعلم الخاص بها )النفسي المناهج قائمةً على األدلة وتركز على النتائج ويجب أن تتم مطابقة جميع استراتيجيات التدريس بنطا

 الحركي، والمعرفي، والعاطفي(.

وباختصار، يتطلب التعليم القائم على الكفاءات في مجال القبالة، بحكم تعريفه، أن يحدد المعلمون كأطباء متخصصين في القبالة 

األساسية للممارسة األساسية للقبالة التي حددها الكفاءات الالزمة لممارسة القبالة كقابلة مؤهلة تأهيالً كامالً استنادا إلى الكفاءات 

. وبالتالي، فإن التعليم القائم على الكفاءات يعني ضمنًا أن المتعلمين لديهم خيار محدود فيما 2012االتحاد الدولي للقابالت لعام 

عرفة والمهارات والسلوك المهني يتعلق بالكفاءات التي يجب إثباتها. ومع ذلك، فإن المتعلمين لديهم خيارات في كيفية تعلم الم

 المطلوب.
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 ما المقصود بالتدريس القائم على الكفاءات؟ 3

يتطلب التعليم القائم على الكفاءات تدريًسا قائًما على الكفاءة. وقد تضمن مربع النص التالي السمات المحددة للتدريس القائم على 

وتساهم خصائص المعلم وتوقعاته في نجاح المتعلم. كما إنها تثبت المسؤولية  17الكفاءات، وهي مستمدة من مصادر متنوعة.

المشتركة للمعلمين والمتعلمين من حيث الوصول إلى الهدف المتمثل في أن يصبح المتعلمون قابالت مهنيات مؤهالت تأهيالً 

 كامالً.

 سمات التدريس القائم على الكفاءات

 فهم كيفية تعلم الكبار ·

 دئ التعلم والتدريس )الملحق ب(مطابقة مبا ·

 تسهيل التعلم بدالً من التحكم فيه ·

 تواضع يحتذى به، وتفكير ناقد، واحترام، وكفاءة ورعاية في جميع األوقات ·

 دعم اكتساب المعرفة والمهارات والسلوكيات المهنية في جميع مجاالت التعلم )المعرفي، والنفسي الحركي، والعاطفي( ·

 المتعلم تجاه التعلم وتحديدها كتوقع يتعين تحقيقهتعزيز مساءلة  ·

 تقديم تعقيبات محددة في الوقت المناسب على تقدم المتعلم بدًءا من التقييم الذاتي للمتعلم ·

 إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التعلم وفقًا لالحتياجات ·

 توقع زيادة تعقيد األداء مع تقدم المتعلم في مراحل البرنامج ·
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 تطوير الكفاءات؟ ما استراتيجيات التدريس الفعالة من حيث تسهيل  4

يجب أن تتطابق استراتيجيات التدريس مع مجال التعلم، كما هو الحال مع أي نوع من أنواع المناهج الدراسية. وتشمل بعض 

 سمات التدريس القائم على الكفاءات، ما يلي: استراتيجيات التدريس الفعالة ضمن المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة، استناًدا إلى

شرح الطريقة المتوقعة ألداء مهارة معينة. السماح للمتعلم بالممارسة لفترة من الوقت، ومن ثم طلب  المجال النفسي الحركي:

المتعلمون من الممارسة  إعادة شرح إتقانه لتلك المهارة. إعداد النماذج أو إنشاء تمرينات المحاكاة في المختبر العملي بحيث يتمكن

المتكررة للمهارات مع أقرانهم و/أو تحت إشراف المعلمين. الترتيب الكتساب الخبرات العملية الكافية التي تتطلب أداء المهارة 

 رات.مع النساء الحوامل تحت اإلشراف المباشر. إنشاء أداة تقييم سليمة وموثوق بها الستخدامها في تحديد الكفاءة في إثبات المها

إنشاء تمارين توضيح القيم للقيم الشخصية. توفير إطار لتحليل مكتوب لمدونة أخالقيات القبالة أو مقارنة  المجال العاطفي:

مدونات أخالقيات المهن الصحية. توفير الفرص للعب األدوار التي تتطلب معرفة القيم والمعتقدات المختلفة، مع إتاحة الوقت 

االختالفات في قدرة الفرد على توفير رعاية القبالة. الترتيب لنساء من مختلف األعراق، أو األصول  لمناقشة كيفية تأثير هذه

اإلثنية، أو األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالنضمام مع مجموعة المتعلمين من أجل مناقشة القيم والمعتقدات المختلفة، ال سيما 

ة. إنشاء أداة تقييم صالحة وموثوق بها الستخدامها في تحديد ممارسة القبالة تلك التي تتعلق بالمعتقدات والممارسات الصحي

 األخالقية، بما في ذلك النزاهة، واحترام الجميع، والحفاظ على السرية.

 تطوير دراسات الحاالت من واقع الممارسة الفعلية للقبالة التي تتطلب االكتشاف أو التعلم القائم على مواجهة المجال المعرفي:

المشكالت لتحديد أنسب نهج في رعاية القبالة قائم على األدلة. تركيز دراسات الحاالت المبكرة على الحمل أو الوالدة الطبيعية، 

ودراسات الحاالت المتأخرة على المضاعفات الشائعة للحمل أو الوالدة. دعم الندوات والمناقشات التي يقودها المتعلمون لمعالجة 

معقدة. الطلب دائًما من المتعلمين إبداء أسباب )األساس المنطقي( ردودهم على أسئلة المعرفة أو خطط الرعاية. الحاالت العملية ال

 تجنب إغراء اإلجابة على كل سؤال يطرحه المتعلم، ال سيما عندما يعرف المتعلم اإلجابة أو ينبغي أن يكون ملًما بها.

 
 

الذاتية مع أنشطة التعلم المقترحة التي يمكن للمتعلمين إتمامها بأنفسهم قبل وتشمل االستراتيجيات األخرى وحدات الدراسة 

التفاعل مع زمالئهم المتعلمين والمعلمين. ومن األهمية بمكان أن يوفر المعلمون وقتا كافيًا للمناقشة/الحوار وتوضيح المفاهيم 

خدام معارفه وأفكاره الخاصة إليجاد حلول ممكنة للمشكالت التي ينبغي تعلمها. وينبغي لهم أيًضا تشجيع/مساعدة المتعلم على است

السريرية. ومن بين استراتيجيات المعلم األكثر فعالية في توجيه المتعلم الكتشاف كيفية المضي قدًما أو التصرف هي ما يسمى 

في تشجيع المتعلمات  علىويكمن الغرض األساسي من االستجواب السقراطي أو استجواب المرتبة األ 18باالستجواب السقراطي.

 على نقد طريقة تفكيرهن، وما يفكرن فيه، وتنقيح تفكيرهن الذي سيؤدي إلى تحقيق هدفهن في أن يصبحن قابالت مؤهالت.
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جميع مجاالت التعلم خالل ممارسة القبالة: حدد المواقع العملية المناسبة التي تتالءم مع احتياجات المتعلم ومستوى أدائه الحالي. 

استخدم عملية رعاية القبالة كإطار للتدريس والتقييم السريري، بدايةً بجمع البيانات واالنتقال من خطوة ألخرى من خطوات 

العملية. وبهذه الطريقة، يتم توجيه المتعلم نحو جمع البيانات بشكل كامل قبل اتخاذ القرار، ثم وضع خطة رعاية استناًدا إلى هذا 

ة، وتنفيذ الخطة، وأخيرا تحديد ما إذا كانت النتائج التي تم تحقيقها هي تلك التي كانت مطلوبة/كان ينبغي القرار واحتياجات المرأ

 تحقيقها.

وتهدف كل من هذه االستراتيجيات التعليمية إلى مساعدة المتعلم على تطوير طرق جديدة للتفكير فيما يتعلمه، وتشجيعه في 

التفكير الناقد، ودعم جهوده لدمج هذا التعلم الجديد مع ممارسته كمبتدئ في مجال  ومهارات جديدة مستخدًما اكتشافه معرفة

القبالة. ويصبح المعلم مدربًا أو ميسًرا للتعلم وليس حكيًما يعرف كل شيء ويملي على المتعلم ما ينبغي أن يعرفه ويتعلمه، وكيفية 

 يتعلمه، وماذا يفعل بما تعلمه من معرفة جديدة.

 د بالتعلم القائم على الكفاءات؟ما المقصو  5

يتمكن الفرد المتعلم من تلبية مجموعة كفاءات محددة سلفًا. وبالنظر إلى  التعلم القائم على الكفاءات هو وسيلة لتنظيم أنشطة التعلم بحيث
علم القائم على الكفاءات فمن الضروري أن يدركوا أن الت 19أن المتعلمين الكبار لديهم مجموعة متنوعة من طرق التعلم أو أساليبه،

م سيتطلب منهم التصرف أو األداء فعليًا، بدالً من التعلم من خالل المشاهدة والمالحظة. وتعد المالحظة، والتفكير، واالستماع أنشطة تعل
 علم القائم على الكفاءات.إال أن إثبات الكفاءة هي النتيجة المتوقعة لتعليم القِبالة. يلخص مربع النص التالي السمات الرئيسة للت هامةً،

دة للتعلم القائم على الكفاءات  السمات المحدِّ

 فهم أفضل طريقة )أسلوب( يتعلم بها المرء ✓

 المتوقعة بدقة فهم ناتج )نواتج( التعلم ✓

 تحمل مسؤولية التعلم ✓

 وجود دافع للتعلم ــ التعلم الموجه نحو تحقيق األهداف ✓

 شخص وممارس يتحلى باألخالق ✓

 مفكر ناقد ✓

 األداء والتعلم القائم على تقييم الذات ✓

 االلتزام بالتعلم المستمر ✓
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 ما استراتيجيات التعلم الفعالة في تطوير الكفاءة؟  6

هناك العديد من أنشطة التعلم الشائعة في التعليم الصحي االحترافي التي تقوم على الكفاءة. وتكون أمثلة بعض هذه األنشطة 

 بحسب مجال التعلم.

مراجعة الوصف المكتوب لمهارة معينة )النصوص، النشرات(. خذ ما يكفي من الوقت للممارسة  النفسي الحركي:المجال 

المتكررة للمهارات في المختبرات العملية اآلمنة باستخدام النماذج البالستيكية، والمحاكاة إذا كانت متاحة، أو األقران كمرضى 

رات. وبإذن من امرأة حامل، يمكن تأدية المهارة مراًرا وتكراًرا تحت إشراف يشرف عليهم المعلمون حتى يثبت إتقان المها

مباشر في األماكن المخصصة للممارسة، والحصول على نتائج دقيقة، مع ممارسة في أضيق الحدود لألنشطة التي تسبب عدم 

ى أساس يومي، مثل الخطوات الالزمة للتغلب االرتياح للمرأة. وقد وجد البعض أنه من المفيد تكرار اإلجراءات الشائعة عقليًا عل

على عسر والدة الكتف أو إجراء فحص للبطن. ابحث عن التجارب العملية التي تزيد من ثقة المرء وكذلك كفاءته في المهارات 

 المطلوبة لممارسة القبالة.

مارين توضيح القيم المحددة للقيم راجع النص للوقوف على المحتوى الذي يتضمن تعريف القيم. شارك في ت المجال العاطفي:

  الشخصية من قِبل المعلمين )الدراسة الذاتية أو العمل الجماعي(.  اكتب تحليالً لمدونة أخالقيات القابالت )المحلية والدولية(

من مختلف وشارك ذلك مع األقران والمعلمين. فكر في تأثير القيم الشخصية في قدرة الفرد على توفير رعاية القبالة للنساء 

الثقافات أو األجناس أو اللواتي ال يهتممن بصحتهن. تبدأ مسيرة مهنة القبالة عند كثير من المتعلمين بمراقبة نماذج األدوار 

 اإليجابية في ممارسة القبالة لتنعكس على ما يلي: هكذا يكون أخصائي القبالة.  هذا ما يتعين على أخصائي القبالة فعله.

طلب التعلم القائم على الكفاءات مستويات عالية من التفكر والتفكير الناقد )ما وراء المعرفة ــ التفكير في يت المجال المعرفي:

، وهو مصطلح يفضله 20التفكير(. وتعلم هذه المهارات على نحو أفضل يكون من خالل شكل من أشكال التعلم القائم على االكتشاف

وتشمل أهداف التعلم القائم على االكتشاف أو  21.يض من التعلم القائم على المشكالتأخصائيو التوعية في القبالة وذلك على النق

على المشكالت مساعدة المتعلمين على المشاركة بفاعلية في تحمل مسؤولية تعلمهم، وتشجيع تنمية التفكير الناقد من خالل دعم 

ة )بدالً من اإلمالء عليهم ما يجب التفكير فيه أو القيام به(، جهود المتعلمين لالحتفاظ بالمعرفة واسترجاعها وتطبيقها في الممارس

وتنشئة متعلمين يطورون لديهم عادة التعلم مدى الحياة من أجل البقاء متمكنين في الممارسة العملية. ويعد العمل الجماعي عنصًرا 

المتعلمين الذين يعملون مًعا الكتشاف أفضل حل  أساسيًا في هذا النوع من التعلم حيث يتم تنظيم العديد من أنشطة التعلم لمجموعات

 لحاجة أو مشكلة معينة في العمل النظري والعملي على حد سواء.

والقراءة ذاتية التوجيه، وإنجاز األنشطة المقترحة التي من  22أنشطة التعلم المعرفي األخرى التي تنشئ خطة تعلم فردية وتتبعها،

ارف لدى المرء، واالستخدام ذاتي التوجه )التصفح( للشبكة العالمية أو اإلنترنت والشبكة قاعدة الخبرات والمع شأنها أن تضيف

 الداخلية )إن وجدت( للموارد المتعلقة بالمواضيع التي يجري تعلمها.

 االستعداد للمناقشات الندوات وقيادتها. االحتفاظ بدفتر يومية أو سجل للتقدم في التعلم.
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 بالتعليم القائم على الكفاءاتالمحاذير ذات الصلة  7

 ومن المحاذير الهامة ذات الصلة بالتعليم القائم على الكفاءات أن التعلم القائم على الممارسة يتطلب إشرافًا مباشًرا وفرًصا متعددةً 

لة عدد أدنى من للمتعلمين من أجل إثبات كفاءتهم في الممارسة العملية على مدى فترة من الزمن. وغالبا ما يكون لبرامج القبا

ومع ذلك، ال يمثل  23التجارب العملية التي تفرضها السلطة التنظيمية في البلد من أجل تخريج/استكمال العروض التعليمية.

  استكمال هذا الحد األدنى من التجارب ضمانًا للممارسة الكفؤة.

ة كافيًا ليتمكن أحد المتعلمين من إثبات إتقان والد 20لذلك قد يكون حضور  24يتعلم الكبار بمعدالت مختلفة وبطرق مختلفة،

 والدة لتحقيق النتيجة التعليمية ذاتها. ويعد هذا 50مستوى بداية آمن في أداء هذه المهارة في حين يحتاج متعلم آخر إلى حضور 

بمرور الوقت. وهناك قيمة أيًضا السبب الرئيسي لضرورة أن يتضمن التعليم القائم على الكفاءات المراقبة المباشرة إلثبات الكفاءة 

في رصد التوفير اإليجابي للمتعلم لرعاية القبالة في مجموعة متنوعة من المرافق وأنواع العمالء لنقل مهارات التفكير الناقد 

 للمتعلم إلى ما يتجاوز مجرد نهج واحد لرعاية القبالة.

 وع من أنواعوتنطبق المحاذير األخرى المتعلقة بالتدريس والتعلم على أي ن

ات التعليم المهني، أو التعليم القائم على الكفاءات، أو غير ذلك. على سبيل المثال، ال يستطيع المتعلم دون القدرة على التعلم و/أو إثب

يدفع  الكفاءة استكمال برنامج القبالة. وبالمثل، فإنه من المستحيل إجبار أي شخص على التعلم، لذلك فإن االفتقار إلى الحافز الذي

إلى التعلم غالبًا ما يؤدي إلى تسرب المتعلمين من برامج القبالة، ال سيما إذا كانوا يخشون من مسؤوليات ممارسة القبالة. 

وباإلضافة إلى ذلك، أحيانًا يفشل هؤالء المتعلمون الذين يفتقدون إلى الثقة في قدراتهم في أن يصبحوا أخصائي قبالة ذوي مستوى 

25تركون المهنة بعد فترة قصيرة من الزمن(.جيد )غالبًا ما ي
 

 مؤهالت معلمي القبالة ومسؤولياتهم  8

حدد االتحاد الدولي للقابالت المؤهالت األساسية لمعلمي القبالة في وثيقتين حتى اآلن. الوثيقة األولى هي بيان الوضع، 

ة لالتحاد الدولي للقابالت التي تحدد مؤهالت معلمي القبالة أما الوثيقة الثاني .262008والمؤهالت، والكفاءات لمعلمي القبالة لعام 

لمعلم / مدرب القبالة  3لمعلم القبالة، والمعيار الثاني. 2(، المعيار الثاني.2010ومسؤولياتهم فهي المعايير العالمية لتعليم القبالة )

27السريري.
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 المؤهالت األساسية

القبالة من القابالت. حيث تقوم هذه القابالت في المقام األول بتعليم محتوى القبالة يجب أن يكون غالبية المعلمات ضمن برنامج 

 واإلشراف على الطالبات في البيئات العملية. ومن أجل القيام بذلك، من المتوقع من معلمات القبالة أن:

  تدرسنها التي المجاالتيكن مختصات في جميع مجاالت ممارسة القبالة، وتحديًدا على معرفة بكل جديد في  •

 ا للممارسة كقابالت في البلد معترفًا بهن قانونيً يكون  •

28يكن قد خضعن إلعداد رسمي للتدريس •
 

 إثبات التزام بالتعلم مدى الحياة والحفاظ على كفاءتهن النظرية والعملية في القبالة •

 المسؤوليات األساسية

 القبالة ما يلي:تشمل المسؤوليات األساسية لمعلمات وممرضات 

التدريس والممارسة وفقًا لألخالقيات والمعايير المهنية، واالحتياجات الفريدة للنساء واألسر التي تحتوي على امرأة حامل  •

 في البالد

 تعزيز ممارسة القبالة القائمة على األدلة في جميع األوقات •

 فهم تلك القيم والمعتقدات الخاصة بالتدريس والتعلم •

 آمنة وداعمة للتعلم تقوم على الثقة واالحترام المتبادلين والحفاظ على سرية مخاوف الطالب وسجالتهمتوفير بيئة  •

استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التدريس التي تعزز التفكير الناقد والمشاركة النشطة للطالب في تعلمهم  •

 والتقييم الذاتي للتقدم في التعلم.

 البيئات العملية من أجل مواصلة أداء مسؤوليات التدريس والتقييم. اإلشراف المباشر على الطالب في •

 االنفتاح على األفكار واآلراء المتضاربة •

 مساعدة المتعلم على ربط المعلومات الحالية بالمفاهيم األوسع •

 التعاون مع المهنيين اآلخرين وأعضاء فريق الرعاية الصحية •

 جعل التعلم ممتًعا! •

لقابالت أن يتحملن المسؤولية عن دورات غير دورات القبالة في المناهج الدراسية، مثل التشريح البشري ويمكن أيًضا للمعلمات ا

األساسي، أو علم وظائف األعضاء، أو علم الصيدلة، أو البحث. وباإلضافة إلى ذلك، قد توفر المعلمات من غير القابالت محتوى 

ساسية، أو الصحة العامة، أو التواصل. يجب أن تكون كل معلمة مسؤولة عن أساسيًا في برنامج القبالة، مثل محتوى العلوم األ

 المحتوى في برنامج القبالة مستعدةً لتدريس
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هذا المحتوى ومطلعة على المستجدات )كفؤة( في األسس النظرية للمحتوى. ويلزم أيًضا أن يسترشد المعلمات من غير 

يتناسب ما يقمن بتدريسه في المناهج الدراسية وما تحتاجه طالبات القبالة من معرفة لتعزيز  القابالت بأفراد البرنامج لفهم كيف

 تعلمهن كقابالت مؤهالت.

 ملخص

وقد ُصممت حزمة الموارد هذه كوثيقة مرجعية للمعلمات الجدد واللواتي ليس لديهن دراية بالتدريس والتعلم القائم على الكفاءات. 

للتعليم لدى االتحاد الدولي للقابالت بالتعليقات على عدم فائدتها وترحب أيًضا بالتحريرات. ويمكن إرسال وترحب اللجنة الدائمة 

 .orgd.byrne@internationalmidwives هذه التعليقات مباشرةً إلى االتحاد الدولي للقابالت على العنوان التالي:

)طرق التعلم: نظريات التعلم  Ways of learning: learning theories and learning styles in the classroomبريتشارد إيه.  1
 .x. مقدمة، صفحة 2009وأساليب التعلم في الفصول الدراسية( إلصدار الثاني. لندن: روتليدج، 

)طرق التعلم: نظريات التعلم   theories and learning styles in the classroomWays of learning: learningبريتشارد إيه.  2
 من: 30/3/2010. التعلم المبتكر. نظريات التعلم. مقتبس بتاريخ 2009وأساليب التعلم في الفصول الدراسية( إلصدار الثاني. لندن: روتليدج، 

http://www.innovativelearning.com/teaching/learning_theories.html 
 :Teaching in nursingيد جاي إيه.بيلينغز دي إم، هالست

A guide for faculty  ،2009)التدريس في التمريض:  دليل لهيئة التدريس( اإلصدار الثالث. سانت لويس، ميسوري: سوندرز. 
 :From teaching to learningفير، إلم فاندي 12الفصل 

Theoretical foundations  226-189)من التدريس إلى التعلم: األسس النظرية(، ص. 
يل من أبر 19المنشؤون والمساهمون المهمون في هذه النظرية يشملون جون بي واتسون، وإيفان بافلوف، بي إف. سكينر، إي إل ثورندايك. مقتبس بتاريخ 3

theories.com/behaviorism.html-www.learning 
منشئو المعرفية يشملون نظرية عرض المكونات لميرل،  theories.com-www.learning، من 2012أبريل،  19المعرفية والبنائية. مقتبس بتاريخ  4

 وريجلوث، وغاغن، وبريغز، وواغرن وبرونر، وشانك، وسكاندورا. يشمل منشؤو البنائية فيجوتسكي، وبياجيه، وديوي، وفيكو، ورورتي، وبرونر.
5 Humanism  من 2012أبريل،  19)اإلنسانية (. مقتبس بتاريخ ،theories.com-www.learning  من أهم مؤيدي هذه النظرية إبراهام

 ماسلو )التسلسل الهرمي لالحتياجات(، وكارل روجرز )حرية التعلم(، ومالكولم نولز )علم اإلنسان(.
6 Social Learning Theory  من2012أبريل،  19)نظرية التعلم االجتماعي(. مقتبس بتاريخ ، theories.com-www.learning  المنشئ لهذه

 ية والبيئية.النظرية هو ألبرت باندورا الذي شعر أيًضا أن التعلم االجتماعي يصف التفاعل المستمر بين التأثيرات المعرفية والسلوك
 .1984نولز إم، تطبيق علم اإلنسان. سان فرانسيسكو: جوسي باس، 7
. ميزيرو جاي، تعزيز التفكير الناقد في مرحلة البلوغ. سان 1991ميريام إس وكافاريال أر، التعلم في مرحلة البلوغ. سان فرانسيسكو: جوسي باس،  8

 Ways of learning: learning theories and learning styles in the classroom. بريتشارد إيه. 1985فرانسيسكو: جوسي باس، 
. التعلم المبتكر. نظريات التعلم. مقتبس بتاريخ 2009)طرق التعلم: نظريات التعلم وأساليب التعلم في الفصول الدراسية( اإلصدار الثاني. لندن: روتليدج، 

 :Teaching in nursingيد جاي إيه.من:بيلينغز دي إم، هالست 30/3/2010
A guide for faculty  ،إلم  12.الفصل 2009)التدريس في التمريض:  دليل لهيئة التدريس( اإلصدار الثالث. سانت لويس، ميسوري: سوندرز

 :From teaching to learningفير، فاندي
Theoretical foundations  226-189)من التدريس إلى التعلم:  األسس النظرية(، ص. 

من شبكة اإلنترنت العالمية تحت  2012أبريل،  19. مقتبس بتاريخ 1991)مبادئ تعلم الكبار(،  Principles of adult learningليب إس،  9
 عنوان "تعلم الكبار".

من  2012أبريل،  19هيرسي بي، بالنشارد كي، نظرية القيادة الموقفية لهيرسي وبالنشارد. مقتبس بتاريخ  10
www.mindtools.com/pages/article/newLDR_444.htm  تم استخدام نموذج تطوير القيادة هذا في بعض برامج تعليم القبالة لمساعدة

أو التفويض( أن يتناسب مع نضج المتعلمات )متعلمات جديد ألسلوب تدريسهن )التوجيه، أو التدريب، أو الدعم،  المعلمات السريريات على فهم كيف ينبغي
ولكن يفتقرن إلى الثقة،  لديهن القليل من المعرفة أو الثقة، أو لديهن الثقة ولكن يفتقرن إلى اكتساب بعض المعرفة والمهارات والسلوك المهني، أو لديهم كل ذلك

 صلة النجاح في إثبات الكفاءة.أو لديهن الثقة والمعرفة والمهارات والسلوك المهني( لموا
)الخصائص  Defining characteristics of education competenciesألبانيس إم إيه، ميجيكانو جي، موالن بي، كوكوتايلو بي، وغروبن إل،  11

 .دو توت أر، باالجي إيه وبريان جي،255-248، ص 2008: 42المحددة للكفاءات التعليمية(. التعليم الطبي 
 The development of competency-based education for mid-level eye care professionals: A process to foster an 

appropriate, widely accepted and socially accountable initiative. 
زيز مبادرة مناسبة ومقبولة على نطاق واسع تخضع للمساءلة )تطوير التعليم القائم على الكفاءات لمهنّي رعاية العين عند المستوي المتوسط:  عملية لتع 

فرانك جي أر، سنيل إل إس، تين كيت أو، أولمبو إي إس،  /www.educationforhealth،net. 2، ص 2010: 23اجتماعيًا.( التعليم من أجل الصحة 
طبي القائم على الكفاءات: نظرية للممارسة.( المعلم . )التعليم الCompetency-based medical education: theory to practiceوآخرون. 

 A framework of teaching competencies. مولينار دابليو إم، سانتينغ إيه، فان بيوكيلن بي، وآخرون. 645-638، ص 32:2010الطبي 

mailto:d.byrne@internationalmidwives.org
mailto:d.byrne@internationalmidwives.org
mailto:d.byrne@internationalmidwives.org
http://www.innovativelearning.com/teaching/learning_theories.html
http://www.innovativelearning.com/teaching/learning_theories.html
http://www.learning-theories.com/behaviorism.html
http://www.learning-theories.com/
http://www.learning-theories.com/
http://www.learning-theories.com/
http://www.learning-theories.com/
http://www.learning-theories.com/
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_444.htm


 

 

 

 

 
 

 القبالة عالميًاتعزيز            

 

 

 13 2012االتحاد الدولي للقابالت يونيو © 

across the medical education continuum ).396-390، ص 2009: 31المعلم الطبي . )إطار لكفاءات التدريس عبر سلسلة التعليم الطبي .
 آدامز إن، دورسي سي جاي، بوتس إم كي، وآخرون.-ماير

How to tackle the shift of educational assessment from learning outcomes to competencies: One program’s 
transition. 

-489، ص 2011(: 3) 47ات:  تحول برنامج واحد.( جريدة تعليم العمل االجتماعي )كيفية تحويل التقييم التعليمي من نواتج التعلم إلى الكفاء 
. )التعليم القائم على النتائج:  المبادئ والممارسة.( Outcome-based education: Principles and practice.موخوبادياي إس وسميث إس، 507

 رتسمان إس، .سبو794 -790، ص 2010(: 8) 30جريدة أمراض النساء والتوليد 
Competency education and validation in the United States: What should nurses know?  تعليم الكفاءات والتحقق منها في(

 .149-140، ص 2010(: 3) 45الواليات المتحدة:  ماذا يتعين على الممرضات معرفته؟( منتدى التمريض 
 (.2011بي جي، تومبسون جاي بي. )فولرتون جاي إف، غيريسي إيه، جونسون  12

Competence and competency:Core concepts for international midwifery practice. 
-10.1891/2156. المعّرف الرقمي:2011(. 1) 1)الكفاءة اسًما وصفةً:  المفاهيم األساسية للممارسة الدولية للقبالة.( المجلة الدولية للوالدة  

5287.1.1.4 
 .7-6المرجع السابق. فولرتون، وآخرون، ص  13
 .5المرجع السابق، دو توت وآخرون، ص  14
.( 2010)الكفاءات األساسية المتعلقة بالممارسة األساسية للقبالة لعام   Essential competencies for basic midwifery practiceاالتحاد الدولي للقابالت.  15

 الهاي: االتحاد الدولي للقابالت
، وصف المؤلفون العالقة على أنها الطريقة التي يمكن بها تنظيم التدريب )التعليم( لمعالجة الكفاءات الالزمة، 4-3المرجع السابق، دي توت وآخرون، ص  16

لمهنية، والمساواة كأفضل طريقة وفعالية التكلفة كطريقة يمكن بها استخدام الموارد على النحو األفضل لتحقيق أكبر تأثير في االحتياجات الفردية للرعاية ا
لوجيا المالئمة التي لتنظيم العروض التعليمية لضمان إتاحة الوصول، والجودة كطريقة لتنظيم البرنامج، وذلك باستخدام البيانات القائمة على األدلة والتكنو

 تسمح للممارسات بتلبية توقعات السكان واالحتياجات االجتماعية والثقافية لخدمة معينة
. سمبسون جاي إي، كيرشباومر أر إم، كريسمان 2005نولز إم إس، هولتون إي إف، سوانسون أر إيه. المتعلم البالغ اإلصدار السادس. بوسطن: إلزيفير،  17

ركة . )تعليم الممرضات والقابالت الممارسة المتقدمة(. نيويورك: شEducating advanced practice nurses and midwivesسكوت إم إيه. 
)الفلسفة التعليمية ونظريات تعلم  Educational philosophy and adult learning theories: 4. الفصل 2001سبرينغر للطباعة والنشر، 

 . بروكفيلد إس دي وهولست جاي دي.56-47الكبار(، ص 
Radicalizing learning: Adult education for a just world  

)فهم تعلم  Understanding adult learning: 2. الفصل 2011م الكبار من أجل عالم عادل.( سان فرانسيسكو: جوسي باس، )التعلم الراديكالي:  تعلي
كير . يعد هذا الفصل لمحة عامة جيدة عن طرق تعلم الكبار في المجتمعات المعاصرة. وتشمل والتعلم التحويلي، والتعلم الموجه ذاتيًا، والتف42 - 2الكبار(، 

 د.الناق
. الفصول 1995. )كيف تصبح معلًما ذا تفكير ناقد.( سان فرانسيسكو: جوسي باس، Becoming a critically reflective teacherبروكفيلد إس دي. 

1 - 3: 
Becoming critically reflective: A process of learning and change, and Learning to know ourselves: 

The value of autobiography  
 .70 - 1، ص )ماذا يعني أن تكون معلًما ذا تفكير ناقد، أن تكون ذا تفكير ناقد:  عملية تعلم وتغير، وتعلم لمعرفة أنفسنا: قيمة السيرة الذاتية( 

: قلب معلم: الهوية والنزاهة في 1فصل . ال1998)اإلقدام على التدريس.( سان فرانسيسكو: جوسي باس،  The courage to teachباركر بي جاي. 
 .33 - 9التدريس، ص 

 بول أر، 
Critical thinking, moral integrity, and citizenship: Teaching for the intellectual virtues 

 .1993)التفكير الناقد، والنزاهة األخالقية، والمواطنة: التدريس للفضائل الفكرية(،  
integrity.shtml-moral-http://www.criticalthinking.org/resources/articles/ct 

18 http://changingminds.org/techniques/questioning/socratic_questions.htm  يقدم هذا الموقع أمثلة ملموسة ألنواع
( نقد وجهات النظر 4( التحقق من األساس المنطقي واألدلة، 3( التحقق من االفتراضات، 2( توضيح المفاهيم، 1األسئلة التي يمكن استخدامها من أجل 

 ( طرح األسئلة.6تحقق من اآلثار والعواقب، ( ال5واآلراء، 
األساليب المذكورة في هذا الموقع تشمل  online.com-styles-www.learningمن  2012أبريل،  19لمحة عامة عن أساليب التعلم. مقتبس بتاريخ 19

نطقية، اللفظية، الجسدية، الفردية، واالجتماعية. وقد صمم ديفيد كولب مجموعةً من أساليب التعلم لمساعدة األفراد على تحديد األساليب السمعية، والبصرية، والم
 أسلوب تعلمهم السائد.

 بوستمونتير بي،  20
Discovery-based learning: Student manual . 

 .2008دليل الطالب.( فيالدلفيا: جامعة بنسلفانيا مدرسة التمريض  )التعلم القائم على االكتشاف:
. )التعلم القائم على المشكالت. نهج في An approach to medical education. based learning-Problemباروز إتش، وتابلين أر.  21

. )التعلم Problem-based learning in nurse education: An Australian view.كريدي دي. 1980التعليم الطبي.( نيويورك: سبرينغر 
 . فروست إم،727-723، ص 1992:  17القائم على المشكالت في تعليم الممرضات:  وجهة نظر أسترالية.( جريدة التمريض المتقدم 

 An analysis of the scope and value of problem-based learning in the education of health care professionals .
 .1053-1047، ص 1996(: 4) 6)تحليل لنطاق التعلم القائم على المشكالت وقيمته في تعليم مهني الرعاية الصحية.( جريدة التمريض المتقدم 

 Factors associated with successful self-directed learning usingلي ست، تانكردي دي جي، كو جاي بي، ويست دي سي.  22
individualize learning plans during pediatric residency العوامل المرتبطة بنجاح التعلم الموجه ذاتيًا باستخدام خطط التعلم الفردية( .

 .130-124، ص 2010(: 2) 10خالل إقامة الطفل في المستشفى.( أكاد بيدياتر 
 .8-7المرجع السابق، فولرتون وآخرون، ص  23
. )تطبيق علم اإلنسان: Andragogy in action: applying modern principles of adult education(. 1984نولز إم وزمالء آخرون. ) 24

)مبادئ  Principles of teaching and learning. سمبسون جاي إي، 1984تطبيق المبادئ الحديثة لتعليم الكبار.( سان فرانسيسكو: جوسي باس، 
 .2010لتعلم.( نشرة التدريس وا

http://www.criticalthinking.org/resources/articles/ct-moral-integrity.shtml
http://www.criticalthinking.org/resources/articles/ct-moral-integrity.shtml
http://changingminds.org/techniques/questioning/socratic_questions.htm
http://changingminds.org/techniques/questioning/socratic_questions.htm
http://changingminds.org/techniques/questioning/socratic_questions.htm
http://www.learning-styles-online.com/
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. نولز إم إس، هولتون إي إف، سوانسون أر إيه. المتعلم البالغ اإلصدار السادس. بوسطن: إلزيفير، 9المرجع السابق، فولرتون وآخرون، ص  25
2005. 

. ( الهاي: 2008لقبالة وكفاءاتهم . )مؤهالت معلمي اQualifications and competencies of midwifery teachers 2008االتحاد الدولي للقابالت.  26
 االتحاد الدولي للقابالت.

 .2 - 1. الهاي: االتحاد الدولي للقابالت، ص 2010االتحاد الدولي للقابالت. معايير االتحاد الدولي للقابالت لتعليم القبالة،  27
 .258-257، ص 2002: 18( القبالة . )كفاءات معلمي القبالة.Competencies for midwifery teachersسمبسون جاي إي.  28


