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للجودة واالعتماد األكادميي لتحقق من خالله  الرحمن أن تختط لها طريقاً  أرادت جامعة األميرة نورة بنت عبد  عندما 
رسالتها لتكون منارة لتأهيل املرأة، ومتكينها من املساهمة بفعالية في اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة، أبت إال أن 
يكون الطريق ممهداً ومزوداً بإرشادات تعني من يسلكه للوصول إلى هدفه. ولم تلهث وراء االعتماد األكادميي، لتحصل عليه 
شكال دون مضمون، لكنها أعدت العدة، فبادرت عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي بتصميم خارطة طريق مرحلية 
للجودة، حتمل بني طياتها توقعات منطقية للمدة الالزمة لكل مرحلة، وكانت بداية العون للجامعة وكلياتها في رحلتها 

نحو اجلودة، فتحديد األهداف مرحلياً ومتطلبات الوصول إليها كانت البداية.   
للتقومي  الوطنية  الهيئة  ومعايير  آليات حتقيق متطلبات  بالتفصيل  يوضح   )QMS( اجلودة  إلدارة  إعداد نظام  ذلك  تال     

واالعتماد األكادميي، وضم ذلك في دليل إلدارة اجلودة، يكون سفراً ملن يسلك طريق اجلودة في اجلامعة.

كلمة افتتاحية
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 وتزامن مع إعداد الدليل، إطالق مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد املؤسسي والبرامجي، وهو مشروع مرحلي   
 ضخم، يهدف إلى ما يشير اسمه إليه. وحقق املشروع أهدافه في سنته األولى، وها نحن في نهايتها نقطف الثمار،
 ومنها خمس كتيبات للجودة، تعرض بطريقة علمية جتمع بني العمق والبساطة عدداً من املفاهيم األساسية في اجلودة،
 مدعمة باألمثلة والتطبيقات، لتكون عوناً ملن يسلك طريق اجلودة، وتساهم في إثراء املعرفة في هذا اجملال احليوي، مجال
 اجلودة، الذي نتطلع جميعاً ألن يكون لنا أسلوب حياة، امتثاالً لتعليمات ديننا احلنيف الذي يدعو إلى اإلحسان في جميع

                                                   .جوانب احلياة

                                                                     وكيلة اجلامعة للتطوير واجلودة  

                                                           واملشرفة العامة على مشروع التأسيس للجودة           

                                                                    والتأهل لالعتماد املؤسسي والبرامجي                                          

                                                      أ د. فاطمة بنت محمد العبودي 



استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم        

مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي

10

بلورت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن رؤيتها في حتقيق معايير ضمان اجلودة الوطنية والعاملية، واحلصول على االعتماد 
االكادميي احمللي واخلارجي للجامعة وبرامجها، في خارطة طريق للجودة واالعتماد املؤسسي والبرامجي، وأولى مراحلها 
وساعد  ووثائقها،  األكادميي  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  ملعايير  وفقاً  الذي حددت متطلباته  للجودة  »التأسيس« 
في تنفيذها في اجلامعة خبرات وطنية نفخر بها وخبرات من 12 جامعة عاملية، وذلك ضمن مشروع »التأسيس للجودة 
والتأهل لالعتماد املؤسسي والبرامجي«.   وتتمثل أهم أهداف املشروع في التأسيس للجودة وترسيخ ثقافتها وممارساتها 
على املستويني املؤسسي والبرامجي عبر عقد دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاش، باإلضافة إلى كتيبات في اجلودة 
أعدها وراجعها خبراء متميزون في مجاالت اجلودة. وتتوافق الكتيبات مع متطلبات التنفيذ كما تتكامل مع الكتيبات 

املصاحبة خلارطة الطريق. وهي الكتيبات التالية:

1. إجراءات ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي للمؤسسات التعليمية.
2. متطلبات ضمان جودة البرامج التعليمية.
3. اسـتراتيجيات التعليـم والتعلم والتقومي.
املرجعيـة. واملقارنــة  األداء  مؤشـرات   .4

5. متطلبات التأهل لالعتماد والدراسة الذاتية.

تقدمي
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باإلضافة إلى مطويات توضح دور كل من عضو الهيئة التعليمية، و املتعلمة، واملوظفة أو املوظف في حتقيق اجلودة.
وبني  بينها  والفروق  التعليم  استراتيجات  مفاهيم  بتحديد  والتقومي«  والتعليم  التعلم  »استراتيجيات  كتيب  ويُعنى 
اختيار  معايير  الكتيب  ويوضح  وأمناطه،  وأنواعه  التعلم  ومراحل  اجليد  والتعلم  التعليم  مباديء  ويحدد  التدريس،  طرق 
استراتيجيات التعليم ومواصفاتها ويقدم مناذج لها، كما يتناول استراتيجيات التعلم وتصنيفاتها، ويقدم جدوالً يوضح 
العالقة بني نواجت التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم.  وعالوة على ذلك لم يغفل الكتيب تقومي التعلم والتحصيل 

واستراتيجياته وأنواعه وطرقة، التي وضحها بأساليب متعددة جتيب عن كثير من التساؤالت املتوقعة.

                           مديرة مشروع التأسيس للجودة
                                           والتأهل لالعتماد املؤسسي والبرامجي

                 د. هيفاء بنت سليمان القاضي
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وتعد  التعلم.  بنواجت  وربطها  والتقومي  والتعلم  التعليم  الستراتيجيات  الدقيق  التحديد  اجلودة  ضمان  عمليات  تتطلب 
وحتقيق  البرنامج  جناح  في  املؤثرة  العوامل  أهم  من  التقومي  وطرق  واستراتيجيات  والتعلم  التعليم  وطرق  استراتيجيات 

جودته. 
وفي ضوء متطلبات ضمان اجلودة، واالجتاهات احلديثة في التدريس والتقومي في التعليم العالي، كان من املهم التركيز على 
اختيار استراتيجيات تقود إلى التعلم النشط، والتاكيد على دور وفعالية املتعلمة، وإثارة اهتمامها ودافعيتها للمشاركة 

اإليجابية والتحصيل.
وتتعدد استراتيجيات التعليم والتعلم والتقومي، وتختلف من برنامج تعليمي آلخر، ومن مقرر آلخر نتيجة الختالف طبيعة 

البرامج واملقررات ونواجت تعلمها. 
ويحاول هذا الكتيب تقدمي عرض ألبرز استراتيجيات التعليم والتعلم، واستراتيجيات التقومي وأكثرها استخداما.

متهيد
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:Teaching التعليم أو التدريس

      هو التصميم املنظم املقصود للخبرة )اخلبرات( التي تساعد املتعلم على إجناز التغيير املرغوب فيه في األداء، و يُعنى 

بإدارة التعلم التي يقودها عضو هيئة التدريس. وهو عملية مقصودة ومخططة يقوم بها ويشرف عليها عضو هيئة 

التدريس داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة املتعلمة على حتقيق أهداف ونواجت التعلم املستهدفة.

 : Learning والتعلم

     هو نشاط ذاتى تقوم به املتعلمة بإشراف هيئة التدريس أو بدونها، بهدف اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير سلوك. 

والتعلم هو كل ما يكتسبه اإلنسان عن طريق املمارسة واخلبرة، وهو الوجه اآلخر لعملية التعليم ونتاج لها، ويقترن بها 

بحيث ال ميكن فصل أحدهما عن اآلخر.  وعند احلديث عن التعليم البد من تسليط الضوء على التعلم لتكوين صورة 

واضحة ومكتملة حول املوضوع.

الفرق بني التعليم والتعلم: 

يختلف التعليم عن التعلم في أن التعليم نشاط يقوم به شخص مؤهل؛ لتسهيل اكتساب املتعلم للمعارف واملهارات 

املطلوبة، أما التعلم فهو  اجلهود الذاتية التي تقوم بها املتعلمة الكتساب ماتسعى إلى حتصيلها من معارف ومهارات.

أوال: التعريف باستراتيجيات التعليم والتعلم:
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: Teaching Strategies استراتيجية التعليم
بأنها االستراتيجيات املستخدمة من قبل  التعليم  )2009( استراتيجيات  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة       تعرف 

عضوهيئة التدريس لتطوير تعليم الطالب.
املنشودة  األهداف  بوسائل حتقيق  تهتم  التي  العريضة  واخلطوط  العامة  القواعد  بأنها مجموعة  تعريفها  وميكن       
للتدريس.  وتشير  إلى األساليب واخلطط التي تتبعها عضو هيئة التدريس للوصول إلى أهداف التعلم. وهي مجموعة 
األنشطة أو اآلليات املستخدمة )العرض – التنسيق – التدريب - النقاش ( بهدف حتقيق أهداف تدريسية محددة. وبالتالي 
فهي تشتمل على مكونني وهما الطريقة methodology  واإلجراء procedure  الذين يشكالن معاً خطة كلية لتدريس 

درس أو وحدة أو مقرر أو غيره.

أي أن عضو هيئة التدريس قد تسير وفقاً ألسلوبها اخلاص في التدريس ناهجة أي طريقة تدريس تختارها، لكنها ال تخرج 
عن إطار عام حُتدَّد إجراءاته التدريسية العامة يُعرَف باالستراتيجية.

وتشمل العناصر اآلتية:
• األهداف التدريسية.

• التحركات التي تقوم بها عضو هيئة التدريس وتنظمها؛ لتسير وفقاً لها في تدريسها.
• تنظيم البيئة الصفية وإدارة الصف.

• استجابات املتعلمات الناجتة عن املثيرات التي تقدمها وتخطط لها وتنظمها عضو هيئة التدريس.
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 : Learning Strategies أما استراتيجيات التعلم
      فهي السلوكيات واإلجراءات التي تنخرط فيها املتعلمة والتي تهدف إلى التأثير على الكيفية التي تتمكن من خاللها 
يستخدمها  التي  التفكير  وعمليات  السلوكية  األمناط  بأنها  تعرف  كما  اخملتلفة.  املهام  وتعلم  املعلومات  معاجلة  من 

املتعلمات وتؤثر فيما مت تعلمه ومعاجلة مشكالت التعلم.
التي  اخلاصة  احملددة(  والطرق  )اإلجراءات  واالستراتيجيات  املهارات  املتعلمات  تعي  عندما  استراتيجياً  التعلم  ويكون 

يستعملنها في التعلم، ويضبطون محاوالتهم الستعمالها .

الفرق بني استراتيجيات التعليم والتعلم:
 الفرق بينهما هو من خالل الدور الذي تلعبه عضو هيئة التدريس في النظام التعليمي:

• تركز استراتيجيات التعليم على دور عضو هيئة التدريس الذي تقوم به في إدارة العملية التعليمية.
• اما استراتيجيات التعلم فتركز على أن تكون عضو هيئة التدريس ميسرة لعملية التعلم، واملتعلمة هي محور هذه 

العملية. 
• وتتضمن استراتيجيات التعليم استراتيجيات التعلم، وميكن لعضو هيئة التدريس ضمن أي استراتيجية تعليم أن 

تستخدم أحد االستراتيجيات التي تركز على تعلم املتعلمة. 
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الفرق بني استراتيجية وطريقة وأسلوب التعليم: 
     تشير الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009( إلى أن طريقة التدريس Teaching Method تتضمن أشكال التعليم 

اخملتلفة مثل: احملاضرات، و التدريب املعملي، والواجبات الدراسية، وهكذا.

     وميكن تعريف طرق التدريس بأنها آلية وكيفية تنفيذ كل فعل من األفعال املطلوبة لتطبيق االستراتيجية باالعتماد 
على مجموعة من املصادر واألدوات. وهي الطريقة التي تستخدمها عضو هيئة التدريس في توصيل احملتوى العلمي إلى 
املتعلمة أثناء قيامها بالعملية التعليمية.  وميكن ألي عضو هيئة التدريس أن تقوم بالتدريس بالطريقة التي تتناسب مع 

طبيعة احملتوى املراد تقدميه، ومستويات املتعلمات وإمكانياتهن.

     وتستخدم طرائق التدريس عادة من قبل عضو هيئة التدريس حيث حتدد آلية خلق البيئة املناسبة للتعلم وحتديد 
طبيعة النشاط الذي يتضمن دور عضو هيئة التدريس ودور املتعلمة خالل الدرس. 

       وتوضح الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009(  أنه ينبغي عدم اخللط  بني مصطلح طريقة التدريس واستراتيجيات 
التدريس التي هي من األساليب التي يستخدمها املعلم ضمن واحدة أو أكثر من هذه الطرق كجزء من التخطيط التربوي 

لتطوير نواجت التعلم املستهدفة. 

    وميكن تلخيص الفرق بني االستراتيجية والطريقة واألسلوب في التدريس، في أن االستراتيجية أشمل وأكثر مرونة من 
الطريقة واألسلوب، فهي التي يتم على أساسها اختيار الطريقة املالئمة للتدريس مع مختلف الظروف واملتغيرات في 
املوقف التدريسي. أما طريقة التدريس فهي وســيلة االتصــال التي تستخدمهـا عضو هيئة التدريس من أجـل حتقيق
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هدف الدرس مع املتعلمات. وأسلوب التدريس هو الكيفية التي تتناول بها عضو هيئة التدريس طريقة التدريس. وطريقة 
التدريس أعم وأشمل من أسلوب التدريس. وكل استراتيجية تعليم ميكن أن ترتبط مبجموعة من طرائق أو استراتيجيات 

التعلم.
 وتظهر الفروقات بني كل من االستراتيجية والطريقة واألسلوب بشكل أوضح في اجلدول التالي:
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التعلم ليس لعبة لتحدي الذاكرة في تذكر املعلومات واملعارف، وإمنا يجب أن يهدف التعليم إلى فهم واستيعاب ومتكن 
املتعلمة من املعلومات واملهارات والقدرة على استخدامها في مواقف جديدة، وهذا ال يتم إال من خالل مراعاة مباديء 

التعليم السبعة اآلتية وهي: 
1. تشجيع التفاعل بني عضو هيئة التدريس و املتعلمات: التواصل والتفاعل املستمر بني املتعلمات وأعضاء هيئة التدريس 
سواء داخل الفصل أو خارجه، يعد العامل األكثر أهمية في حتفيز املتعلمات ومشاركتهن، ويجعل املتعلمات يفكرن في 

قيمهن وخططهن املستقبلية.
2. تشجيع التعاون بني املتعلمات: يتعزز التعلم بصورة أكبر عندما يكون على شكل جماعي؛ فالتعليم اجليد كالعمل 

اجليد الذي يتطلب التشارك والتعاون، وليس التنافس و االنعزال. 
3. تشجيع التعلم النشط: ال تتعلم املتعلمات من خالل اإلنصات و كتابة املذكرات، وإمنا من خالل التحدث و الكتابة عما 

يتعلمنه و ربط ذلك بخبراتهن السابقة، بل و بتطبيقها في حياتهن اليومية.
4. تقدمي تغذية راجعة سريعة: حيث إن معرفة املتعلمة مبا اكتسبته وما لم تتعلمه تساعدها على فهم طبيعة معارفها 

و تقييمها؛ فاملتعلمة بحاجة إلى أن تتأمل فيما تعلمته، و ما يجب أن تتعلمه و إلى تقييم ما تعلمته.
التعلم. وتخصيص مساحة مناسبة من  ومؤثراً على مستوى  الوقت عامالً أساسياً  5. توفير وقت كاٍف للتعلم:  ميثل 

الوقت يعني تعلماً فعاالً للمتعلمات، ويعني تدريساً فعاال ألعضاء هيئة التدريس.
6. وضع توقعات عالية: التوقعات العالية مهمة لكل فئات املتعلمات. توقّع أكثر جتدْ جتاوباً أكبر.

7. احترام التنوع، واملواهب، واخلبرات، وأمناط التعلم: تنوع الطرق يقود إلى التعلم. حتتاج املتعلمات فرصاً إلظهار مواهبهن، 
وطرقهن في التعلم.

ثانياً: مباديء التعليم والتعلم اجليد:
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كيف ميكن تشجيع  املتعلمة على التعلم الفعال والنشط؟ 
    إن تشجيع وحث املتعلمة على التعلم الفعال النشط عملية ممكنة إذا مت التعرف على كيفية حتويلها من شخص 
التالي  الشكل  ويوضح  التعلم.  أمناط  التعليمية وهذا من خالل مراعاة  العملية  إلى شخص فعال ونشط في  متلقي 
أرتباط مستوى نواجت التعلم مبتسوى استخدام التعلم النشط واألنشطة العملية والتطبيقية التي يتم فيها تفعيل 

دور الطالب.



استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم        

مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي

20

كيف تتعلم املتعلمة؟ 
تعلم املتعلمة ال يتم على مرحلة واحدة وإمنا على مراحل وهي كاآلتي: 
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 :Engaging املرحلة األولى: االندماج
     وهي أن  تعي املتعلمة أنها بحاجة إلى اكتساب معلومات للتعامل مع احملتوى العلمي، وهذه اخلطوة ال تتحقق إال إذا 

اندمجت املتعلمة في عملية التعلم من خالل التعرف على الفكرة العامة للمحتوى العلمي. 

 :Challenge the Knowledge  املرحلة الثانية: حتدي املعرفة
     فال تنتقل املتعلمة لهذه املرحلة إال بعد أن تكون اندمجت في الفكرة العامة للموضوع؛ وهذه املرحلة هي مرحلة حتدي 
للمتعلمة بني ما تعلمته وما يجب أن تتعلمه. ولكي تنتقل املتعلمة لهذه املرحلة يجب أن تنخرط في حوار حول املوضوع 

سواء مع عضو هيئة التدريس أو مع قريناتها كوسيلة للتحدي. وتسمى هذه الطريقة التعلم من خالل احلوار .

:Investigating املرحلة الثالثة: االستقصاء
      وهي مرحلة البحث والتقصي حول املعلومة ومحاولة إدراك املفاهيم والعالقات في محاولة للتوصل إلى إجابة عن 

األسئلة التي لم تتمكن املتعلمة من التعامل معها في املرحلة السابقة. 

 :Test the Observations املرحلة الرابعة اختبار املالحظة
     وهي محاولة حتقق املتعلمة من صحة ودقة اإلجابة عن السؤال الذي توصلت له. وفي هذه املرحلة يطلب من املتعلمة 
إلى معرفة حقيقية ذات معنى للمتعلمة من خالل تقدميها  للتوصل  باإلجابة،  وربطها  الرئيسة،  الفكرة  التركيز على 

لتفسير صحيح لإلجابة التي توصلت عليها. 
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أنواع التعلم :
     من املمكن تصنيف التعلم إلى ثالثة أنواع رئيسة على النحو اآلتي: 

Competitive Learning 1- التعلم التنافسي
Individualistic Learning 2- التعلم الفردي
Cooperative Learning 3- التعلم التعاوني

:Competitive Learning التعلم التنافسي
     التعلم التنافسي أحد أوجه التعلم املتمركز حول املادة الدراسية، ويكون موقف املتعلمة فيها سلبياً.  وتكون عضو 
هيئة التدريس املصدر الرئيسي للتعلم، حيث تقوم بإلقاء املعلومة على أسماع املتعلمات، ويكون التقومي معياري احملك .

:Individualistic Learning التعلم الفردي
     هو استقالل املتعلمات في عملهن عن بعضهن  بعضا معتمدن على أنفسهن في إجناز املهمة املوكلة إليهن.  يجب أن 
تثار دافعية املتعلمة إلجناز املهمة املوكلة إليها  في ضوء قدرتها اخلاصة. ودور عضو هيئة التدريس هنا يتلخص في ترتيب 

الصف بشكل يجنب املتعلمات تشتت االنتباه،  كما تزودهن باألدوات الالزمة للتعلم ، وجتيب على تساؤالتهن .
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:Cooperative Learning التعلم التعاوني
     يؤكد الكثير من الباحثني املهتمني بالتعليم على الفاعلية العالية  للتعلم التعاوني؛ فالتعلم

التعاوني يزيد من دافعية املتعلمات وقدرتهن علي التفكير الناقد، ويتم من خالله التأكيد علي العمل اجلماعي واألخذ 
باالهتمام العمل بروح الفريق بني املتعلمات Teamwork ، واستخدام هذه العالقات في حتفيز التعلم .

:Learning Styles أمناط التعلم
     هي مزيج من املميزات العقلية واالنفعالية واجلسمية التي تعمل مؤشرات ثابتة نسبياً على كيفية قيام املتعلمة 
باستقبال البيئة التعليمية والتفاعل معها واالستجابة لها، وتتمثل في أمناط السلوك واألداء التي تواجه بها املتعلمة 
اخلبرات التربوية. وترجع جذور هذا االختالف إلى النظام العصبي الذي يشكل ويتشكل نتيجة تطور الشخص والشخصية 

وخبرات التعلم في البيت واملدرسة واجملتمع.



استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم        

مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي

24

:)4mat( منوذج أمناط التعلم األربعة
أمناط  جميع  تناسب  بطريقة  املعلومات  لتوصيل  عملية  هو  و  التعلم،  في  املستخدمة  النماذج  أشهر  من  يعد       
الفورمات  التعلم خالل كل درس. وقد شجع نظام  املبدع ملواد  باملمارسة واالستخدام  املتعلمات وتسمح لهن  تعلم 

تتعلمه(.     املتعلمة وليس فقط ما  تتعلم  )ملاذا وكيف  االهتمام بعدة جوانب  املعلمات على 
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وتستند أمناط التعلم األربعة إلى املداخل اخملتلفة في استقبال املعلومات ومعاجلتها. ويوضح اجلدول التالي تصنيف أمناط 
التعلم األربعة:
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     إن النجاح في التدريس يتطلب أن تكون عضو هيئة التدريس ملمة باستراتيجيات التعليم والتعلم اخملتلفة، وقادرة 
على اختيار واستخدام االستراتيجية املناسبة التي تساعد على حتقيق نواجت التعلم املتوخاة.

وهناك معايير عديدة ينبغي أخذها في االهتمام عند اختيار استراتيجية التعليم، منها: 
1. مالءمة االستراتيجية لنواجت التعلم Learning Outcomes: ويعني هذا اختيار االستراتيجية املناسبة لتحقيق الناجت 
التعليمي املستهدف )ما يتوقع أن تعرفه املتعلمه وتستطيع أداءه، بعد نهاية احملاضرة، أو املقرر، أو البرنامج الدراسي(. 
فعلى سبيل املثال عندما يكون الناجت هو إلثبات املعرفة بحقائق ومعارف معينة، فقد تستخدم عضو هيئة التدريس 

استراتيجية التعليم املباشر، أما إذا كان الناجت هو حل املشكالت، فقد تستخدم استراتيجية حل املشكالت.
2. مناسبة االستراتيجية للمحتوى الدراسي: ينبغي أن ترتبط االستراتيجية باحملتوى وطبيعة املادة الدراسية؛ ذلك ألن 
لكل مادة دراسية طبيعة خاصة تفرض على عضو هيئة التدريس اختيار استراتيجية وطرق معينة لتدريسها، فهناك 

مواد يغلب عليها الطابع النظري, وأخرى يغلب عليها الطابع العملي أو التجريبي.
3. مالءمة االستراتيجية ملستوى املتعلمات: مبعنى مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمات، وخبراتهن السابقة.

4. أن تقود إلى التعلم النشط: مبعنى أن جتعل املتعلمة إيجابية ومشاركة نشطة في العملية التعليمية، وليس مجرد 
متلقية، وأن حتفز املتعلمة على التعلم الذاتي.

5. مراعاة اإلمكانات املتاحة في املؤسسة التعليمية: من قاعات دراسية، ومصادر تعلم وأدوات وأجهزة، وأعداد املتعلمات.

ثالثاً: معايير اختيار  استراتيجيات التعليم والتعلم ومواصفاتها:
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مواصفات استراتيجيات التعليم والتعلم اجليدة:

وميكن القول إن استراتيجية التعليم 
اجليدة هي التي تكون فيها املتعلمة:

• محــور العمليـة التعليميـــة.

• فاعلة في اكتساب املعلومــات.
• ممارســة لألنشطــــة واملهـام 

التعليمية.

• ممارسة ملهارات التعلـم الذاتـي. 
، وتقوم بحل  املعارف  • باحثة عن 

املشكـالت واتخــاذ القـــرارات .
• بناءة للمعرفة، تسعى ملزيد من 
التعلـــم واكتســـاب املهارات .
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هناك عدة استراتيجيات للتعليم وللتعلم. وفيما يلي عرض ألهمها:

     استراتيجيات التعليم وتصنيفها:

1. استراتيجيات التعليم املباشر:
     ويتمثل دور عضو هيئة التدريس فيها في السيطرة التامة على مواقف التعليم والتعلم من حيث التخطيط، 
والتنفيذ، واملتابعة، بينما تكون املتعلمة هي املتلقي السلبي.  ويتركز االهتمام على النواجت املعرفية للعلم من حقائق 

ومفاهيم ونظريات. ومن أمثلتها احملاضرة، واستخدام الكتاب النظري والعملي وحل املسائل .

2.  استراتيجيات التعليم املوجه :
      وفيها تؤدي عضو هيئة التدريس دوراً نشطاً في تيسير تعلم املتعلمة،  وتكون املتعلمة نشطة مشاركة في عملية 

التعليم  والتعلم.  ويتركز االهتمام على عمليات التعلم ونواجته.  ومن أمثلتها االكتشاف املوجه.

3.  استراتيجيات التعليم غير املباشر :
     وفيها تلعب عضو هيئة التدريس دوراً نشطاً في تيسير تعلم املتعلمة، وتكون املتعلمة نشطة مشاركة في عملية 
التعليم  والتعلم.ويتركز االهتمام على عمليات التعلم، ومن أمثلتها العصف الذهني، واالكتشاف احلر، واالستقصاء .

 رابعاً: استراتيجيات التعلم والتعليم وتصنيفاتها
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مناذج من استراتيجيات التعليم:

     على الرغم من أن احملاضرة هي الطريقة األكثر استخداماً في التعليم العالي، إال أن هناك دراسات كثيرة لتقييم 
فعاليتها وفائدتها، بوصفها وسيلة لتعزيز تعلم املتعلمات، أثارت بعض التساؤالت حول مدى فاعليتها. وعلى أي حال، 
فإن التعليم العالي يشهد حتوالً من التركيز على اكتساب املعرفة فقط إلى التركيز على اكتساب املهارات والقيم 
واالجتاهات التي تساعد املتعلمة في حياتها التعليمية واملهنية. وهذا يتطلب حتوالً في طرق واستراتيجيات التعلم 

والتعليم املستخدمة. وفيما يلي أهم أنواع استراتيجيات التعليم:

1- استراتيجية اإللقاء ) احملاضرة (:
     هي من أقدم استراتيجيات التعليم، وأكثر الطرق شيوعاً حتى اآلن. وهي عبارة عن قيام عضو هيئة التدريس بتقدمي 

املعلومات واملعارف للمتعلمات وتقدمي احلقائق واملعلومات املرتبطة باملوضوع املطروح.
أساليب تطوير احملاضرة:

• التوقف عدة مرات خالل احملاضرة، يسمح فيها للمتعلمات بتعزيز ما يتعلمنه، كأن تسأل ما األفكار الرئيسة التي 
تعلمناها حتى اآلن؟ 

• تكليف املتعلمات بحل مهمة )دون رصد درجات( و مناقشتهن في النتائج التي توصلن إليها. 
• تقسيم احملاضرة إلى جزءين يتخللهما مناقشة في مجموعات صغيرة حول موضوع احملاضرة.
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• استخدام شرائح عرض البوربوينت بطريقة صحيحة. 
• إعطاء أسئلة قبل احملاضرة بيوم وتكليف املتعلمات بالوصول إلى اإلجابة الصحيحة في البيت، ويطلب منهن تقييم 
إجاباتهن أثناء سير احملاضرة حيث يخصص وقتا لذلك، ويفضل أن يكون على مراحل، أي في أثناء توقفات تصطنعها 

عضو هيئة التدريس لكي تشد انتباه املتعلمات. 
• ميكن إعطاء املتعلمات في بداية احملاضرة مجموعة من االسئلة املتعلقة باملوضوع، ثم يطلب منهن محاولة اإلجابة 
عنها ملدة خمس دقائق، ثم تترك لهن وقفات لتقييم إجاباتهن أثناء سير احملاضرة وأخذ اإلجابات بعد التصحيح في 

نهاية احملاضرة؛ لكي تدفع املتعلمات على التفاعل ومتابعة احملاضرة. 

2- استراتيجية املناقشة :
       وفيها حتدد عضو هيئة التدريس املوضوع الذي سوف تناقشه املتعلمات وعناصر املوضوع ، وتعد مجموعة من 
األسئلة املرتبة التي تعطي إجابات كافية عن كل عنصر من عناصر املوضوع، وتلقي عليهن األسئلة وتقوم بالتعليق 

على إجاباتهن، وفي األخير تربط بني كل املعلومات وتضعها في صورة متكاملة تعطي معنى للموضوع. 
نقاط  التدريس معرفة  وتتيح لعضو هيئة  املدروسة،  للمادة  الفهم  تعميق  املناقشة وسيلة من وسائل  وتعد   
القوة والضعف لدى املتعلمات، وتنمي لديهن مهارات اإلصغاء واحترام وجهات نظر اآلخرين، ومهارات التعبير عن الرأي 

والثقة بالنفس، وتنمي كثيرا من املهارات العقلية العليا كمهارات التفكير الناقد واإلبداعي، والتحليل واالستنباط.
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وعلى عضو هيئة التدريس مراعاة مجموعة من النقاط جلعل هذه الطريقة فعالة عند استخدامها في  تدريس بعض 
املوضوعات، وهي: 

• أن تكون األسئلة مناسبة لنواجت التعلم ومستوى املتعلمات.
• أن تكون األسئلة مثيرة لتفكير املتعلمات .

• إعطاء املتعلمات زمن انتظار، يتيح لهن التفكير والتواصل في احلوار واملناقشة 
• مراعاة مشاركة جميع املتعلمات باملناقشة. 

3- استراتيجية حل املشكالت :
متثل عمليات وأنشطة حل املشكالت إحدى االستراتيجيات األساسية في األنشطة املتمركزة حول املتعلمات التي 
معارف،  لبناء  السابقة،  واسترجاع خبراتهن  املعرفية،  بيئتهن  تنشيط  املتعلمات من خالل  أداء  تفعيل  على  تعتمد 
املبادئ  من  فيها مجموعة  ويراعي  متعددة،  وأنشطة  عمليات  املشكالت  وتتضمن حل  مفاهيم جديدة.   واكتساب 

الرئيسية، منها:
• رفع الدافعية للتعلم  )تؤكد االستراتيجية على ربط التعلم باحلياة و تشعر املتعلمات بفائدتها(.

• التفكير  )تؤكد على عمليات التوقعات، والفروض، والفحص، واالختيار، والتعميم والتأكد من معقولية احللول.(
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• يتم التأكيد على إيجابية املتعلمة، حيث تعطى فرصة للتواصل من خالل دراسة املشكلة، وفحصها، وبناء التوقعات 
حولها،  والتنبؤ باحللول،  وصياغتها،  ودراستها للوصول إلى النتائج وكتابتها.  وميكن العمل في هذه االستراتيجية 

بشكل فردي أو جماعي وفي كليهما البد من التأكيد على مجموعة من العمليات .
• استراتيجية حل املشكالت تتطلب من املتعلمة العمل باستقاللية؛ للوصول إلى حل املوقف املشكل من خالل بناء 

التوقعات أو فرض الفروض ودراستها .

4- استراتيجية التعلم القائم على املشروعات :
      املشروع هو أي عمل ميداني تقوم به املتعلمة ويتسم بالناحية العملية التطبيقية. وفيه تكلف املتعلمات 
بالقيام بالعمل في صورة مشروع يضم عدداً من وجوه النشاط. وتستخدم املتعلمة الكتب والبحث عن املعلومات أو 
املعارف وسيلة نحو حتقيق أهداف املشروع وإجنازه حتت إشراف عضو هيئة التدريس.  وهذه االستراتيجية تساعد على:

• ربط احملتوى  باحلياة الواقعية. 
• تنمية مهارات التخطيط  لدى املتعلمات، وقيامهن بنشاطات متعددة تؤدي إلى إكسابهن خبرات جديدة متنوعة. 

• تنمية عادات حتمل املسئولية، والتعاون، والتحمس للعمل، واالستعانة باملصادر اخملتلفة.
• إتاحة حرية التفكير  وتنمية الثقة بالنفس، ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمات.



استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم        

مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي

33

5- استراتيجية التعليم التعاوني:
يتحقق التعلم التعاوني من خالل تقسيم متعلمات الفصل إلى مجموعات صغيرة، تضم مستويات معرفية مختلفة، 
يتراوح عدد أفراد اجملموعة الواحدة ما بني )4 - 6( أفراد، وتعطى كل مجموعة مهمة تعليمية واحدة، وتعمل كل عضو 

في اجملموعة وفق الدور الذي كلفت به، وتتم االستفادة من نتائج عمل اجملموعات بتعميمها على املتعلمات كافة .

مزايا التعلم التعاوني:
• يجعل املتعلمة محور العملية التعليمية.

• مناسب خملتلف املقررات الدراسية.
• ينمي املسئولية الفردية واجلماعية لدى املتعلمات. 

• يكسب املتعلمات مهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين و إدارة الوقت. 
• يؤدي إلى تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بني املتعلمات.

• ينمي مفهوم الذات لدى املتعلمة وثقتها بنفسها.
• يساعد على تعلم وإتقان ما تتعلمه املتعلمة من معلومات ومهارات.
• يؤدي إلى كسر الروتني وإيجاد احليوية والنشاط للموقف التعليمي.  

• يتيح فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل اجلماعي.
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6- استراتيجية العصف الذهني: 
العصف الذهني أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكير . ويستخدم من أجل توليد أكبر كم من األفكار؛ 
ملعاجلة موضوع من املوضوعات املفتوحة من املهتمني أو املعنيني باملوضوع خالل جلسة قصيرة . حيث تقوم عضو هيئة 
التدريس بعرض املشكلة وتقوم املتعلمات بعرض أفكارهن ومقترحاتهن املتعلقة بحل املشكلة وبعد ذلك تقوم عضو 
هيئة التدريس بتجميع هذه املقترحات ومناقشتها مع املتعلمات ثم حتديد األنسب منها. ويعتمد هذا األسلوب على 
إطالق حرية التفكير والتركيز على توليد أكبر قدر من األفكار. وهذه الطريقة تشجع على املشاركة النشطة من قبل 
املتعلمات، وتشجع على العمل في مجموعات، وتشجع على توليد أفكار جديدة، وتسهم في تنمية قدرات املتعلمات 

على اإلبداع، والتفكير الناقد، وتنمي القدرة على التعبير بحرية، وكذلك الثقة بالنفس.

7- استراتيجية التعليم باالكتشاف :
ميثل االكتشاف عملية تتطلب من الفرد إعادة تنظيم املعلومات اخملزونة لديه، وتكييفها بشكل ميكنه من رؤية عالقات 
جديدة لم تكن معروفة لديه من قبل. وتكمن أهمية االكتشاف في أنه يساعد املتعلمة في تعلم كيفية تتبع الدالئل، 

وتسجيل النتائج، وبذلك تتمكن من التعامل مع املشكالت اجلديدة .ويوفر التدريس باالكتشاف املزايا اآلتية:
• يوفر للمتعلمة فرصاً عديدة؛ للتوصل إلى استدالالت باستخدام التفكير املنطقي سواء االستقرائي أو االستنباطي .

• يشجع االكتشاف التفكير الناقد، وينمي املستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقومي .
• يعّود املتعلمة على التخلص من التسليم لآلخرين والتبعية التقليدية .

• يعطي املتعلمة دوراً فاعالً في اكتشاف املعلومات، مما يساعدها في االحتفاظ بالتعلم.
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• يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار .
• يزيد من دافعية املتعلمة نحو التعلم مبا يوفره من تشويق وإثارة، تشعر بها املتعلمة  في أثناء اكتشافها للمعلومات 

بنفسها.

8- استراتيجيات التعليم اإللكتروني :
العلمي  والتطور  املعرفي  التوسع  هذا  مسايرة  ولضمان  اخملتلفة.  اجملاالت  جميع  في  بالتوسع  احلالي  العصر  يتسم 
والتوظيف التقني، يصبح دور التربية هو تنمية املتعلمة في اجلانب املعرفي واملهاري، وذلك بأساليب وطرق تدريسية 
متعددة، تغرس في املتعلمة اجتاه توظيف التكنولوجيا في احلياة اليومية.  ومتثل الوسائل التعليمية مجموعة من 
األجهزة واألدوات واملواد التي تستخدمها عضو هيئة التدريس لتحسني عملية التعليم والتعلم،  ومن بني األجهزة 

التي ساعدت في ذلك جهاز احلاسب الذي أسهم بأشكال متعددة في التدريس، منها :
:Educational games أ - األلعاب التعليمية

وهي أسلوب يهدف إلى تدريس بعض املعلومات واملهارات للمتعلمات من خالل إجراء منافسة بني متعلمة وأخرى، 
أو بني املتعلمة والبرنامج، ويقتصر دور املدرسة فيها على إبداء بعض املالحظات والتوجيهات .

:Problem Solving Exploratory Environments ب - بيئة حل املشكالت
للمتعلمات؛  املتدرجة  األسئلة  طرح  خالل  من  والتقصي  البحث  على  األسلوب  هذا  في  الكمبيوتر  برامج  تركز 

للتوصل إلى مفهوم معني. ويتميز هذا األسلوب بتمركزه حول املتعلمة، مع مشاركة عضو هيئة التدريس .
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استراتيجيات التعلم وتصنيفها:
     نظراً ألن عملية التعلم من العمليات املعقدة التي تتطلب إدراك املتعلمة للمهارات الالزمة لتحقيق النجاح فيها، 
لذا تزايد االهتمام باملهارات الدراسية، وعادات االستذكار واستراتيجيات التعلم، وذلك في ضوء تفعيل دور املتعلمة في 
عملية التعلم من جهة، وازدياد تعقيد املهمات التعليمية مع تقدم املراحل الدراسية من جهة أخرى. والغرض الرئيس 

من استراتيجيات التعلم هو االعتماد على النفس في التعلم.
وميكن تصنيف استراتيجيات التعلم كما يلي:
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١- االستراتيجيات املعرفية: Cognitive Strategies  وتهتم بتحليل النص أو التوضيح أو التفصيل للموضوع املراد 
.)Elaboration( ،والتوضيح )Organization( التنظيم،)Rehearing( دراسته، ومن أمثلتها: التسميع

٢- االستراتيجيات فوق املعرفية : Meta Cognitive Strategies وتهتم بإدارة عملية التعلم، مثل : االنتباه االنتقائي 
جلزء معني من النص، ومراقبة الفهم )Comprehension Monitoring (  أو ضبط وتقومي ما مت تعلمه، أو التقومي الذاتي 

)Self Evaluation(. لالستيعاب

ويلخص اجلدول التالي بعض استراتيجيات التعلم وطبيعة كل منها:
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جدول يوضح استراتيجيات التعلم
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العالقة بني استراتيجيات التعليم والتعلم ونواجت التعلم:
 وحسب أهداف املؤسسة والبرنامج التعليمي، كما في اجلدول التالي:

                    جدول يوضح نواجت التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم
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الوطنية  الهيئة  حدتها  التي  التعلم  مجاالت  حسب  ناجت  لكل  املناسبة   التعليم  الستراتيجيات  رأسياً  اجلدول  ويشير 
للتقومي واالعتماد، بحيث ميثل اجلانب األمين اجملاالت، وتشير األرقام لألنواع اخملتلفة من النواجت حتت كل مجال. كما يحتوي 
الصف األفقي على أهم استراتيجيات التعليم والتعلم. وضع بالداخل عالمة صح على االستراتيجيات حسب مناسبتها 

جملاالت نواجت التعلم.
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خامساً: تقومي التعلم والتحصيل وأهداف التقومي:

: Assessment  التقييم
     تعرف الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009( التقييم بأنه عملية قياس األداء مقارنة مبحكات أو معايير محددة.  
أو  االختبارات  في  الطالب  أداء  بتقييم  مرتبط  للمصطلح  األولى  فاملعنى  في سياقني مختلفني:  يطبق  انه  إلى  وتشير 
االمتحانات أو غيرها من املهام لقياس حتقيق نواجت التعلم املستهدفة؛ والثاني مرتبط بقياس جودة أداء العناصر داخل إطار 

املؤسسة التعليمية. 

: Classroom assessment التقييم الصفي
      هو عملية تفاعلية بني هيئة التدريس واملتعلمات متكنها من معرفة مستوى تعلم املتعلمات. وتستخدم لتوفير 

التغذية الراجعة ولتحسني التعليم التعلم، وتهتم بتعلم املتعلمات.
ويشمل التقييم اجلمع املنتظم للمعلومات عن تعلم املتعلمة من حيث:

• حتصيل نواجت التعلم
• فعالية استراتيجيات التدريس املستخدمة 

• مراجعة املتعلمة الذاتية لتعلمها
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: Evaluation أما التقومي
     تعرف الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009( التقومي بأنه عملية تقدير األداء وإعطاء قيمة لنشاط أو مرافق معينة. 
وأن مصطلح »التقومي« يستخدم أحيانا بالتبادل مع مصطلح »التقييم« ولكن معناه مختلف قليالً حيث يرتبط التقومي 
بالقرارات املتعلقة بجودة أو قيمة الشيء املعني. وميكن أن يكون عنصر »إعطاء القيمة« مفتوحا وأكثر تأويال من التقييم 

الذي يرتبط عادة بقياس األداء بالنسبة ملعايير ثابتة ومحددة سلفا.

     ويعرف التقومي بأنه احلكم على قيمة الشيء وتقديره لتقوميه. كما يعرف بأنه عملية إصدار حكم على قيمة األشياء 
أو املوضوعات أو املواقف أو األشخاص، اعتماداً على معايير أو محكات محددة. ويستخدم الطرق واملقاييس للحكم على 
تعلم املتعلمات أو وضع الدرجات والتقارير. وهو ميثل جزءاً ال يتجزأ من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها، وهو 

جزء مهم جداً في تصميم املقرر الدراسي.

     وتقومي التعلم هو العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في حتقيق األهداف العامة للمنهج، وكذلك 
نقاط القوة والضعف به؛ حتى ميكن حتقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة ممكنة. حيث يقارن التقومي معلومات التقييم 
مبحكات معتمدة على النواجت بهدف التواصل مع الطلبة، وهيئة التدريس، واملستفيدين عن تقدم الطلبة والتخاذ قرارات 

موجهة باملعلومات عن عمليات التعليم والتعلم.
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        وتقومي حتصيل املتعلمات هو عملية تستخدم معلومات من مصادر متعددة؛ للوصول إلى حكم يتعلق بالتحصيل 
الدراسي لهن. وميكن احلصول على هذه املعلومات باستخدام وسائل القياس وغيرها من األساليب التي تعطينا بيانات 
كمية أو غير كمية، مثل حقيبة اإلجناز واملالحظة. وهذه البيانات في حد ذاتها ال قيمة لها إذا لم نوظفها بشكل سليم 

يسمح بإصدار حكم صادق على التحصيل الدراسي.
 

     وجودة التعلم وحتقيق أهداف املقرر ال تعني مقدار ما احتفظت بها املتعلمة من معلومات في نهاية دراستها للمقرر، 
بل تعني مدى متكنها من املادة العلمية وتوظيفها في واقع حياتها، وقدرتها على اتخاذ القررات وحل املشكالت، ومدى 
إسهام املقرر في تنمية مسؤولية التعلم الذاتي لدى املتعلمة. وهذا يستدعي إعادة النظر في عملية التقومي التقليدية 

التي ال تقيس إال املعرفة واملستويات الدنيا من التفكير. 

     ويجب أن تبنى تقارير حتصيل املتعلمات على مدى حتصيل نواجت التعلم. أما التقييم غير املرتبط مباشرة بنواجت التعلم 
)مثل احلضور والغياب، والسلوك العام( فيمكن وضعها بحيث تكمل معلومات حتصيل النواجت.
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أهداف التقومي:
     التقومي عملية حساسة ومعقدة، وفي الغالب نحن نقوم أداء املتعلمات لثالثة أغراض:

1. تشجيع تعلم املتعلمات وتعزيزها )التقومي البنائي(.
2. إيجاد أساس الزم التخاذ القرار في جناح املتعلمات وحصولها على الشهادة )التقومي النهائي(.

3. أسباب مرتبطة بتحسني جودة التدريس واملقررات وضمانها.

أما من حيث وظيفة التقييم، فإن هناك عدة أهداف للتقييم، كل منها يعطي صورة عن تعلم الطالب. 

Assessment for Learning ١- التقييم من أجل التعلم
  ويشمل استخدام املعلومات عن تقدم املتعلمني لدعم تعلم املتعلم وحتسينه، ولتحسني ممارسات التدريس. ويتميز 

بأنه:
• يتم وضعه الستخدام املتعلم، واملعلم.

• يظهر خالل عمليات التعليم والتعلم باستخدام أدوات متعددة.
• يجعل هيئة التدريس تنخرط في تقدمي تعليم تفردي يناسب أساليب تعلم الطلبة.

• يقدم تغذية راجعة مستمرة للمتعلمني لتحسني تعلمهم.
• يشرك املتعلمني في التقييم الذاتي وتقدمي التغذية الراجعة لتعلمهم وتعلم األقران.

• تقدمي معلومات للمستفيدين لدعم التعلم.
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 Assessment as Learning ً٢- التقييم بوصفه تعلما
ويشمل متابعة تقدم املتعلمني، ومراجعة املتعلمني  لتقدمهم في التعلم، ويتميز بأنه:

• يركز على حتليل املتعلمني ونقدهم لتعلمهم املرتبط بنواجت التعلم.
• يهتم باملتعلم واستخدامه املعلومات في التعلم. 

• يظهر خالل عمليات التعلم.
• يشارك املتعلمني في مراجعة التعلم، والتعلم املستقبلي، وعمليات التفكير )ما فوق املعرفي(.

 Assessment of Learning 3- التقييم للتعلم
ويشمل استخدام عضو هيئة التدريس لألدلة على تعلم املتعلمني للقيام بأحكام عن حتصيلهم، ويتميز بأنه:

• يوفر فرصة لتقدمي أدلة عن التحصيل.
• مرتبط بنواجت التعلم.

• يظهر في آخر  فترة التعلم، وباستخدام أدوات متعددة.
• يقدم أساسا للحكم على النجاح والتسكني.
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هناك أسس للتقومي:
• أن يكون شامال جلميع نواجت التعلم.

• أن يكون عملية مستمرة ميكن توظيفها فى 
عمليات التشخيص والعالج واإلثراء.

• أن يكون حقيقياً يعبر بصدق عن أداء املتعلمة.
• أن تتوافر فيه املوضوعية والعدالة.

التفكير    عمليات  لقياس  فرصاً  يعطي  أن   •
ومهاراته.

• ان تعدد أدوات التقومي ومستوياته.
• أن تتصـــف عمليــات التقــــومي بالوضــوح 

والشفافية

أنواع التقومي
     ويصنف التقومي إلى أربعة أنواع:

سادساً: أسس التقومي وأنواعه:
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١- التقومي القبلي: 
 يهدف التقومي القبلي إلى حتديد عضو هيئة التدريس ملستوى معلومات ومعارف املتعلمة متهيداً للحكم على مدى متكنها 
من معلومات ومعارف احملتوى أو املوضوع الذي تدرسه. مثال ذلك: اختبارات القبول لاللتحاف بنوع معني من الدراسات. وقد 
نهدف من التقومي القبلي إلى توزيع املتعلمات عاى مستويات مختلفة حسب مستوى حتصيلهن. وقد نلجأ للتقومي القبلي 
قبل تقدمي اخلبرات واملعلومات للمتعلمات؛ ليتسنى لنا التعرف على خبراتهن السابقة ومن ثم البناء عليها سواًء كان في 

بداية املقرر الدراسي أو احملاضرة الدراسية. 

٢- التقومي البنائي: 
التقومي املستمر، ويعرف بأنه العملية التقوميية التي تقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء   وهو الذي يطلق عليه أحياناً 
بداية  مع  يبدأ  وهو  تعلمها،  ومستوى  مسار  تعزيز  أو  الصحيح  للمسار  املتعلمة  تعلم  توجيه  بهدف  التعلم،  عملية 
التعلم ويواكبه أثناء سير املقرر الدراسي. ومن أساليب التقومي التي ميكن استخدامها املناقشة الصفية ومالحظة أداء 

املتعلمات، والواجبات، والتقارير.
     والتقومي البنائي يشمل االستخدام املنظم للتقومي في عملية بناء املنهج، وفي التدريس وفي التعلم بهدف حتسني تلك 
النواحي الثالث. وحيث إن التقومي البنائي يحدث أثناء البناء أو التكوين فيجب بذل كل جهد ممكن من أجل استخدامه في 

حتسني تلك العملية نفسها.
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3- التقومي التشخيصي:
يهدف التقومي التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في حتصيل املتعلمة    وحتديد أسباب الصعوبات التي 
تواجهها املتعلمة؛ حتى ميكن عالج هذه الصعوبات، وحتديد أفضل موقف تعلمي للمتعلمات في ضوء حالتهن التعليمية 

احلاضرة .

4-  التقومي اخلتامي أو النهائي:  
ويقصد به العملية التقوميية التي يتم القيام بها في نهاية مقرر دراسي؛ لتحديد مدى حتقيق املتعلمات للنواجت الرئيسة 

لتعلم مقرر ما.
وفي ضوء نتائج هذا النوع من التقومي يتم إصدار أحكام تتعلق باملتعلمات كالنجاح والرسوب، واحلكم على مدى فعالية 
طرق التدريس واألنشطة اخملتلفة، ومدى حتقق نواجت التعلم. وميكن أيضا من خاللها إجراء مقارنات بني نتائج املتعلمات في 
الشعب الدراسية اخملتلفة أو البرامج اخملتلفة التي تدرس فيها املقرر نفسه، واخلروج من خاللها مبؤشرات عن جودة األداء 

في املقرر الدراسي أو البرنامج التعليمي.
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، Strategies for Evaluating Student Achievement استراتيجية تقومي حتصيل الطلبة
 هي مجموعة من اإلجراءات والعمليات التي تهدف إلى احلكم على أداء املتعلمة من خالل الرجوع إلى معايير محددة 

وباستخدام طرق وأدوات مناسبة.

أما طريقة التقومي، فهي األسلوب أو األداة املستخدمة، ضمن استراتيجية محددة؛ للوقوف على مدى متكن املتعلمة من 
املقرر الدراسي. 

استراتيجيات التقومي 
 ،)Performanc Based( هناك عدة استراتيجيات وطرق للتقومي، تتنوع ما بني استراتيجيات للتقومي املعتمد على األداء     
احلياة  للمهارات في مواقف  وتوظيفها  اكتسابها   يوضح  يقدم  لتعلمها من خالل عمل  املتعلمة  إظهار  تتطلب  التي 
التي تركز على مدى امتالك املتعلمات للمعارف واملهارات   ،)Paper and Pencil( الورقة والقلم  اليومية؛ واستراتيجيات 

الفكرية باستخدام أدوات تعتمد على اإلجابة على أسئلة تقدم في أوراق. 
لفظياً؛  املتعلمة ووصفها وصفاً  املعلومات عن سلوك  إلى جمع  وتهدف  )Observation(؛  املالحظة  واستراتيجيات       
واستراتيجيات التواصل )Comunication(، وتركز على جمع املعلومات من خالل فعاليات التواصل عن مدى التقدم الذي 
 ،)Self Reflection( حققته املتعلمة ومعرفة طبيعة تفكيرها وأسلوبها في حل املشكالت؛ واستراتيجيات مراجعة الذات
التي تظهر  مدى النمو املعرفي للمتعلمة وتعطي املتعلمة فرصة لتطوير املهارات فوق املعرفية والتفكير الناقد وحل 

املشكالت.

سابعاً: استراتيجيات وطرق تقومي  التحصيل:
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ويوضح اجلدول التالي الفئات الرئيسة الستراتيجيات التقومي:
 جدول يوضح استراتيجيات التقومي الرئيسة
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طرق تقومي تعلم وحتصيل املتعلمني: 
     هناك عدة طرق لتقومي تعلم وحتصيل املتعلمني، ومن أهمها االختبارات التحصيلية )Achivement Tests(، واملالحظة 
 Practical( العملية  واالختبارات   ،)Classroom Activities( الصفية   واألنشطة   ،)Interview( واملقابلة   ،)Observation(

 .)Portfolio( وحقيبة إجناز املتعلمة ،)Tests
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وفيما يلي تفصيل لكل منها:

١- االختبارات التحصيلية:
     إحدى طرق حتديد مستوى حتصيل املتعلمات ملعلومات ومهارات في مادة دراسية، وذلك من خالل إجاباتهن على مجموعة 
من الفقرات متثل محتوى املادة الدراسية. وتستخدم لقياس جوانب عديدة من نواجت التعلم لدى املتعلمات. ويندرج حتت 

هذه الطريقة ثالثة أنواع من االختبارات، هي: االختبارات املقالية، واالختبارات املوضوعية، واالختبارات الشفوية.

1-1 االختبارات املقالية: 
     وهذا النوع يتطلب من املتعلمة أن تقدم إجابات معينة لألسئلة. وتستخدم االختبارات املقالية في قياس القدرات 
األفكار  والربط بني  التعبير  املتعلمات على  وقياس قدرة  والتقومي،  والتركيب  التحليل  القدرة على  العليا، مثل:  العقلية 

وتنظيم املعلومات، واملهارات الكتابية.

     وتضم نوعني هما:
 أ. االختبارات محددة اإلجابة: وتشمل االختبارات التي تتطلب أسئلتها إجابات محددة أو قصيرة .

 ب. االختبارات غير محدد اإلجابة: ومتثل االختبارات التي تتطلب أسئلتها إجابات مفتوحة، بحيث تترك للمتعلمة حرية 
اختيار طريقة اإلجابة وكميتها.
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1-2 االختبارات الشفوية: 
شفوياً.   عنها  واإلجابة  شفوياً،  األسئلة  طرح  على  وتعتمد  املتعلمة،  حتصيل  تقومي  في  عنها  غنى  ال  وسيلة  تعد       
وتستخدم لقياس قدرة املتعلمة على القراءة الصحيحة، والنطق السليم، وقياس قدرة املتعلمة على املناقشة واحلوار 

والربط بني املعلومات.

1-3 االختبارات املوضوعية: 
     وتشمل االختبارات التي تتطلب من املتعلمة التعرف على إجابات محددة ألسئلتها، وتسمى باالختبارات املوضوعية؛ 
ألن تصحيحها ال يتأثر بذاتية املصحح. وينصح أن يكون هناك بنك أسئلة موضوعية يغطي كل ناجت من نواجت التعلم 

لضمان صدق وثبات هذا النوع من االختبار. 
ولهذه االختبارات أشكال عديدة نورد منها ما يلي:

 أ. أسئلة التكميل: تتميز بوجود فراغ تكتب فيها املتعلمة اإلجابة التي يطلبها السؤال.
 وعند استخدام هذا النوع من األسئلة ينبغي مراعاة ما يلي:

• أن تكون احلقائق املطلوبة في السؤال صحيحة.
• أن يكون التركيب اللغوي للسؤال سليما.

• أن يقتصر سؤال التكميل على مستوى التذكر والتطبيقات البسيطة.
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 ب. أسئلة الصواب واخلطأ: عبارة عن جملة خبرية يطلب من املتعلمة قراءتها ووضع عالمة )     ( أو )X( في املكان 
اخملصص عند العبارة، وتتطلب هذه األسئلة استرجاع احلقائق واملبادئ والتعميمات. ويهدف هذا النوع من األسئلة إلى 
قياس قدرة املتعلمة على التمييز بني املعلومات الصحيحة واملعلومات املغلوطة. وتستخدم لقياس نواجت التعلم في 

اجملال املعرفي. وعند استخدام هذا النوع من األسئلة ينبغي مراعاة ما يأتي:
• أن تكون اجلمل واضحة وقصيرة.

• جتنب األسئلة التي تتضمن أكثر من فكرة واحدة خاصة إذا كانت فكرة صحيحة وأخرى مغلوطة.
• جتنب استخدام عبارات من نوع »أحيانا، غالباً، معظم...«.

• جتنب العبارات امللحقة بجمل شرطية، ألنها تسبب إرباكاً للمتعلمة.
• جتنب عبارات النفي.

نواجت  معظم  لتقومي  تصلح  ألنها  واستخداماً؛  مرونة  املوضوعية  األسئلة  أكثر  وهي  متعدد:  من  االختيار  أسئلة   ج. 
التعلم التي تتطلب الفهم والتعليل والتطبيق والتحليل. وتتألف هذه األسئلة من قسمني، األول يسمى جذر السؤال 
أو على شكل جملة ناقصة.  التي يدور حولها السؤال، ويكون على هيئة جملة استفهامية  وتعرض فيه املشكلة 
واجلزء الثاني ميثل العبارات أو اجلمل التي يتراوح عددها من )3-5( التي تشكل واحدة منها اإلجابة الصحيحة. ومما ينبغي 

مراعاته عند استخدام هذا النوع:
• أن يكون جذر السؤال واضحاً.

• أن ال يوجد بني البدائل إال إجابة واحدة فقط صحيحة.
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•  خلو جذر السؤال من أي تلميح لإلجابة الصحيحة.
• يفضل أن يحتوي جذر السؤال على اجلزء األكبر منه وأن تكون البدائل قصيرة.

• يفضل عدم استخدام صيغ النفي في اجلذر أو البدائل.
يفضل )ما أمكن( عدم استخدام عبارات من نوع »جميع ما ذكر، ال شيء مما ذكر«، إال حتت شروط معينة مثل   •

التأكد من صحة هذه البدائل، وتكراره في االختبار بحيث يأتي بصورة صحيحة أحياناً وخطأ أحيانا أخرى.

 د. أسئلة املزاوجة )أو املطابقة، أو املقابلة(: يتكون هذا النوع من األسئلة من قائمتني إحداهما حتتوي على املشكالت، 
واألخرى اإلجابات، ويُطلب من املتعلمة أن تربط بني املشكلة وإجابتها بأي طريقة تراها عضو هيئة التدريس مناسبة. 
ويسبق القائمتني تعليمات واضحة للسؤال وكيفية اإلجابة عليه. ويستخدم هذا النوع لقياس قدرة املتعلمة على 
من  النوع  هذا  اتباعها الستخدام  الواجب  اإلرشادات  بعض  هنا  ونورد  العلمية.   والتعميمات  واملبادئ  املفاهيم  ربط 

األسئلة:
يجب أن تكون جميع مشكالت السؤال من موضوع واحد.    •

يجب أن تكون جميع بنود السؤال في صفحة واحدة أمام املتعلمة.  •
يجب أن تكون عدد بنود اإلجابة أكبر من عدد بنود املشكالت.  •

جتنب استخدام قائمة طويلة من املعطيات.  •
يفضل أن تكون جميع البنود في السؤال قصيرة نسبياً.  •
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٢- املالحظة:
         عبارة عن مشاهدة لألداء أو السلوك الذي تقوم به املتعلمة، ويتم تقوميها وفق محكات محددة. ومن خاللها ميكن 
احلصول على معلومات عن نواجت تعلم ال ميكن توفيرها بواسطة طرق التقومي األخرى. وتوفر معلومات نوعية تعطي درجة 
عالية من الثقة في املعلومات عند اتخاذ القرارات. وتستخدم كثيراً في قياس مهارات التواصل، واملهارات النفس حركية.

  
وهناك نوعان من املالحظة:

2-1 املالحظة البسيطة: وهي عبارة عن صورة مبسطة من املشاهدة تقوم بها املالِحظة ملالحظة سلوك املتعلمات، 
كما    يحدث تلقائياً في املواقف احلقيقية.

2-2 املالحظة املقننة: وهي املالحظة اخملطط لها مسبقاً، ويحدد فيها ظروف املالحظة ومعاييرها وتستخدم بطاقة 
خاصة تتضمن تلك املعايير.

3- املقابلة:
الشخصي.  االتصال  طريق  عن  مباشر  بشكل  واملعلومات  البيانات  جلمع  شخصني؛  بني  احملاورة  من  نوعاً  تتضمن        
املتعلمات كالثقة  لدى  الشخصية  وتشخيص بعض جوانب  املتعلمات حول موضوع معني،  آراء  وتستخدم الستطالع 

بالنفس، وفهم الذات، كما ميكن من خاللها التحقق من بعض اجلوانب الوجدانية. 
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4- األنشطة الصفية:
     مهام وأعمال متارسها املتعلمات داخل الصف ويتم تقييم أدائهن عليها.

5-الواجبات املنزلية:
     مهام وأنشطة تتعلق باملادة الدراسية تقوم بها املتعلمات خارج احملاضرة الدراسية، وميكن أن تشمل حل متارين، وحل 

أسئلة، ورسوماً، وتقارير ، وما شابه ذلك.

6-االختبارات العملية:
     وهي االختبارات التي تقيس اجلانب العملي واألدائي املهاري، وتستخدم كوسائل موضوعية لقياس املهارات النفس 

حركية، وتقدير الكفاءة والدقة.

7- حقيبة اإلجناز :
     عبارة عن حقيبة حتوي عينة متنوعة ومنتقاة من أعمال املتعلمات تختارها بنفسها وتعكس إجنازاتها في املقرر، ويتم 
في كثير  كبيراً  رواجاً  تلقى  التي  الطرق احلديثة  املقرر وفق محكات محددة. وهو من  أدائها في  احلكم من خاللها على 
من مؤسسات التعليم العالي. وهذه الطريقة تساعد في التعرف على مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى املتعلمة، 

ومهارات التنظيم، واالستقالل الذاتي.
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 ومن األمور التي ينبغي مراعاتها عند استخدامها:
1. شرح موضوعها بدقة وتفصيل للمتعلمات.

2. مساعدة املتعلمات على معرفة ما يتوقعونه من احلقيبة، وتوضيح أن فائدتها تزداد بازدياد محتوياتها.
3. متابعة بناء احلقيبة ومنو املتعلمة وتزويدهن بالتغذية الراجعة أوالً بأول . 

4. تشجيع املتعلمة على تبادل اخلبرة واملعلومات فيما بينهن بشأن احلقيبة.
5. عقد لقاءات مستمرة مع املتعلمة ملناقشة مدى تعلمها من احملتويات التي جتمعها.

6. تقومي احلقيبة بشكل شمولي، وعدم تقومي بنودها بشكل جزئي؛ ألن هدفها الرئيس هو استعراض النمو الشامل 
للتعلم.

استخدام حقيبة اإلجناز  في التقومي:
 ميكن حتديد األمور اآلتية عند اإلعداد حلقيبة اإلجناز:

1. محتويات احلقيبة: من يجمعها، متى يجمع، ماذا يتضمن. 
2. مكان حفظها.

3. آلية تقومي محتوى احلقيبة.
4. حتديد أدوات اخرى للتقومي، مثل: اختبارات التحصيل جنباً إلى جنب مع احلقيبة.

5. التقومي املستمر لها من خالل اللقاءات الدورية مع املتعلمة.
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6. مكونات احلقيبة: تقرر املتعلمة بالتعاون مع عضو هيئة التدريس أو زميالتها أو مبفردها محتوى احلقيبة، وميكن أن 
يتضمن األمور اآلتية:

 أ. أوراق الواجبات املصححة.
 ب. أوراق األنشطة الصفية وغير الصفية التي اشتركت بها املتعلمة.

 ج. مذكرات املتعلمة الدراسية.
 د. رسومات املتعلمة التي نفذتها.

 ه. قصاصات صحف جمعتها أثناء تنفيذ نشاطها.
 و. صور ألعمال قامت بتنفيذها.

CDs. ز. برامج مسجلة على أشرطة أو 
 ح. شرح عن أعمال املتعلمة.

 ط. شهادات تقدير حصلت عليها املتعلمة.
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اختيار طريقة التقومي:
     من املهم عند اختيار طريقة التقومي أن نفكر أوالً في  حتديد نواجت التعلم املراد حتقيق املتعلمة لها، أو القدرات واملهارات 
التي نسعي إلى إيجادها لدى املتعلمات. واجلدول التالي يوضح طرق التقومي املناسبة لكل مجال من مجاالت نواجت التعلم 

حسب اإلطار الوطني للمؤهالت:
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هناك عدد من اإلجراءات التي ميكن ملعد االختبار اتباعها؛ إلعداد اختبار حتصيلي جيد، وهي :
1. حتديد الغرض من االختبار أو الوظيفة التي يستخدم من أجلها من خالل حتديد مجال التحصيل والفئة املستهدفة 

وزمن االختبار.
2. حتليل محتوى املادة التعليمية، كما في املثال املرفق باجلدول.

3. حتديد نواجت التعلم املراد قياسها لدى املتعلمة.
4. بناء جدول مواصفات لالختبار؛ لتربط بني األهداف واحملتوى، كما في املثال املرفق باجلدول.

5. حتديد شكل السؤال وطريقة صياغته بحيث يقيس كل سؤال ناجت تعلم حملتوى دراسي معني.
6.  كتابة تعليمات واضحة تبني طريقة اإلجابة.

7. مراجعة األسئلة لغوياً وعلمياً بعد كتابتها؛ لضمان خلوها من األخطاء.
8. حتديد عالمة كل سؤال وتثبيتها في ورقة االمتحان.

9. حتديد زمن االختبار.
10. حتديد إجراءات تطبيق االختبار.

11. وضع مفتاح إجابات ألسئلة االختبار.
12. حتديد طريقة تصحيح االختبار واستخراج العالمات.

ثامناً: خطوات بناء االختبار  التحصيلي: 
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     وميكن حتليل محتوى املقرر الدراسي باستخدام جداول لتحليل ما يحتويه املقرر الدراسي من موضوعات وتوضع على 
اجلانب الرأسي األمين، ثم حتدد املستويات املعرفية أو مجاالت نواجت التعلم املستهدفة وتوضع باألعلى أفقيا. ثم يتم حتديد 
أوزان كل مستوى معرفي حسب كل موضوع وذلك بناء على الوقت اخملصص لكل أو، بحيث يكون اجملموع الكلي %100. 
بعد ذلك يتم وضع األسئلة حسب األوزان احملددة لكل موضوع ومجال )الوزن النسبي × عدد األسئلة(.  واجلداول التالية 

توضح ذلك.
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قائمة املصطلحات التعريفية
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: Evaluation التقومي
     هو عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو املوضوعات أو املواقف أو األشخاص؛ اعتماداً على معايير أو محكات معينة.

وتعرف الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009( التقومي بأنه عملية تقدير األداء وإعطاء قيمة لنشاط أو مرافق معينة. 
ويستخدم مصطلح »التقومي« أحيانا بالتبادل مع مصطلح »التقييم« ولكن معناه مختلف قليالً حيث يرتبط التقومي 
بالقرارات املتعلقة بجودة أو قيمة الشيء املعني. وميكن أن يكون عنصر »إعطاء القيمة« مفتوحا وأكثر تأويال من التقييم 

الذي يرتبط عادة بقياس األداء بالنسبة ملعايير ثابتة ومحددة سلفا (الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد، 2009(.

: Assessment التقييم
     تعرف الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد )2009( التقييم بأنه عملية قياس األداء مقارنة مبحكات أو معايير محددة. 

ويطبق التقييم في سياقني مختلفني: فاملعنى األولى للمصطلح هو تقييم أداء الطالب في االختبارات أو االمتحانات أو 
غيرها من املهام لقياس حتقيق نواجت التعلم املستهدفة؛ وعملية قياس جودة أداء العناصر داخل إطار املؤسسة التعليمية 

)الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد، 2009(. 

: Classroom assessment التقييم الصفي
هو عملية تفاعلية بني هيئة التدريس واملتعلمات متكنها من معرفة مستوى تعلم املتعلمات. وتستخدم لتوفير التغذية 

الراجعة ولتحسني التعليم التعلم، وتهتم بتعلم املتعلمات.



استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم        

مشروع التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي

66

 :Strategies for Evaluating Student Achievement استراتيجية تقومي حتصيل الطلبة
     هي مجموعة من اإلجراءات والعمليات التي تهدف إلى تقييم التحصيل واحلكم على أداء املتعلمة من خالل الرجوع 

إلى معايير محددة وباستخدام طرق وأدوات مناسبة.

:Evaluation Method طريقة التقومي
هي األسلوب أو األداة املستخدمة، ضمن استراتيجية محددة؛ للوقوف على مدى متكن املتعلمة من املقرر الدراسي. 

:Teaching Strategie  استراتيجية التعليم
     هي مجموعة القواعد العامة واخلطوط العريضة التي تهتم بوسائل حتقيق األهداف املنشودة للتدريس. وتشير  إلى 

األساليب واخلطط التي تتبعها عضو هيئة التدريس للوصول إلى أهداف التعلم. 
قبل  من  املستخدمة  االستراتيجيات  بأنها  التعليم  استراتيجيات   )2009( واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  وتعرف 

عضوهيئة التدريس لتطوير تعليم الطالب.

:Learning Strategies استراتيجيات التعلم
     هي السلوكيات واإلجراءات التي تنخرط فيها املتعلمة والتي تهدف إلى التأثير على الكيفية التي تتمكن من خاللها 
يستخدمها  التي  التفكير  وعمليات  السلوكية  األمناط  بأنها  تعرف  كما  اخملتلفة.  املهام  وتعلم  املعلومات  معاجلة  من 

املتعلمات وتؤثر فيما مت تعلمه ومعاجلة مشكالت التعلم.
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:Teaching Method طريقة التدريس
     هي آلية وكيفية تنفيذ كل فعل من األفعال املطلوبة لتطبيق االستراتيجية باالعتماد على مجموعة من املصادر 
قيامها  أثناء  املتعلمة  إلى  العلمي  احملتوى  توصيل  في  التدريس  هيئة  عضو  تستخدمها  التي  الطريقة  وهي  واألدوات. 

بالعملية التعليمية. 
      وتتضمن أشكال التعليم اخملتلفة مثل: احملاضرات، الدروس اإلضافيــة، التدريـب املعملي، الواجبات الدراسية، وهكذا 

)الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد، 2009(. 
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قائمة املراجع
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أهم املراجع باللغة العربية

1. أبو عالم، رجاء محمود )2009(. قياس وتقومي التحصيل الدراسي. الكويت: دار القلم.  
2. احليلة، محمد محمود )2002(. طرائق التدريس واستراتيجياته. العني: دار الكتاب  اجلامعي.

وجودة  للتقييم  املعاصرة  االجتاهات  في ضوء  إطار مفاهيمي حديث  نحو  التعلم:  نواجت  تقييم   ،)2010( إقبال  درندري،   .3
التعلم. الرياض: جامعة امللك سعود. 

4. رفاعي، عقيل )2012(. التعلم النشط: املفهوم واالستراتيجيات وتقومي نواجت التعلم. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة.
5. زيتون، حسن و زيتون، كمال )2010(. التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية. اإلسكندرية: املكتب العلمي للنشر 

والتوزيع.
6. سعادة، جودت وآخرون )2006(. التعلم النشط بني النظرية والتطبيق. عمان: دار الشروق.

مبديرية  واالختبارات  االمتحانات  إدارة  النظري.  اإلطار  وأدواته:  التقومي  استراتيجيات   .)2004( للتقومي  الوطني  الفريق   .7
االختبارات. األردن: وزارة التربية والتعليم باململكة األردنية الهاشمية. 

8. الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي )2009(. دليل ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي في اململكة العربية السعودية: 
اجلزء األول. اململكة العربية السعودية: الرياض.
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أهم املراجع باللغة اإلجنليزية

1. American Association for Higher Education and Accreditation. http://www.aahea.org/aahea.

2. Biggs and Tang )2007(. Teaching for Quality Learning at University.  )3rd ed.(. England: Open University 
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